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الرحيضلرحمنأأدلهبسص

الفذتمى)1(لعلوي1ولهسئفىارتسماوهوعبداللهيقول1

الاسمفيلغةو"السما("،ثبتبمعنىو"ارتسم"الناظماسمعبدالله

ميميمصدرالمنتسب"و"المنتمى،طالبابيبنعليإلىنسبة"العلويو"

الثلاثي.غيرمن

غاضادهوزاالذي[لجدىهنفاضا1الذيددهالحمد2

لمج!ي!،بهجاءالذيوالخيرالنفعو"الجدى"اكثربمعنى"افاض"

لمج!ي!.قبلهطويلازمنا:ايدهورا""وعدمقلبمعنى("و"غاض

محصولاذيلهايروئملهنوالأصولاالفروعوجعل3

الكتبفيحاصلةبمعنىو"محصولا("،التعلمبهالمرادالنيل

فاعل.بمعنىمفعول،والصدور

وراالىوالورىالمجليفهوالورىسادبهنالدترذاوشاد4

وتحصينه،الدينتحسينعنكنايةهنافهوبالشيد،طلاهالحائطشاد

.للوزنقصرخلفبمعنىو"ورا"،الحلبةفيالسابق"المجليو"

الكروبلدىالكزبوكاشفالقلوبفنورمحمد5

للكربوكشفه،عليهوالصلاةواتباعهومحبتهبالإيمانالقلوبتنويره

الحاشيةفيشرجهاوضعنالذا،الشيخشرحفيليس)21(رقمالبيتإلىهنامن)1(

المقدمةهوانظر.8(5-)ص/:الودود""فتحالمسمىللمراقيالولاتيشرحمن



الحزنوالكرب،بشفاعتهالقيامةيوم:أيالكروبلدى

انتمالشرعهومنوالهوسلماربناعليهصلى6

وتعليمه.وتعلمهوتدوينهبهبالعملليهإلانتماءوا،والدينالسنة:الشرع

المذهبا(رأيتقد)وحينالخطابفصلوهوهذاالأمر:أي)هذا(7

ذهبأيذهبا(الكثيرالهالمذاهبسائرعلى)رجحانه(مالكمذهب:أي

العلماء.منالكثيرإليه

قطر(كلفي*مغربعنقا)مثلمفقودالمذاهبمن(سواه)وما8

.يرىولايذكرطائروالعنقا(المغربنواحي)منناحيةأي

مطلبأي(بغيةفيه)مامالكمذهبأي(أصولهمنأجمعأن)أردت9

كونه.حال،فروعهأي(قصولهالذي

هذافيتاركاأي(غيرهالفنونلدى*دبهرامامقصديعن)منتبذا01

النحو،فيذكرتالحروفكمعاني،الفنونمنغيرهفيذكرماالنظم

فيالمذكورةالدلالةوأنواع،البيانفيالمذكورةوالمجازالحقيقةومسائل

الحشومنلهمسلفاأيالنظمأيله)محررا(أيضاكونهوحال.المنطق

.فائدةبلاوالتطويل

والصعودالزقيلمبفالصدمراقيتب11

الفقهسماءإلىوالصعود("الرفيلطالبالسعودب"مرافيسماهأي

.ومقاصدهالشرعوموارد

أبداللقارتردبالمدداالرنادلهأستوهبئ12

النظم.هذاإكمالعلىوالتاييدالعلمفيالزيادةالمدد



مةمقلى

الشروععليهيتوقفما-وفتحهاالدالبكسر-وهي،الاصولعلمفي

الفن.في

المطلبيشافعبنمحمدالكتبفيألفهمناول13

شابنمحمدالامامالكتبفيالاصولعلمالفمناولاي

المطلبي.

علمأي)كان(والتابعينكالصحابةالمجتهدينمن)وغيره(14

يأخليقه(منللعربالذي)مثلفيهمركوزةطبيعةايسليقه(الهالاصول

.وبيانوتصريفنحومنفيهممركورهطبيعةمن

مسموعفقطدبوكونهالموضوغوالأدلةلأحكائم151

يأ"وكونه"الشرعيةوالادلةالاحكامالاصولعلمموضوعأنيعني

لانه؛الائمةبعضعنمسموعفقطالشرعيةالادلةأي"هذي("الموضوع

فنكلوموضوع.للوجوبالامر:كقولهم،الذاتيةعوارضهاعنفيهيبحث

الذاتية.عوارضهعنالفنفييبحثما

الفقهاصول

كالحقيقةومعنى،للسقفكالجدارحساالشيءعليهيبنىما:لغةالاصل

العلم.لهذالقبالفقهوأصول،للمجاز

............الإجمالدلائلاصوله16



:كقاعدةجزئيةمسالةتعينلاالتيالاجماليةادلتهالفقهاصولانيعني

أقيموا>:نحوالتفصيليةادلتهلا،للتحريموالنهي،للوجوبالامرمطلق

كللأن؛اصطلاحاالفقهأصولتسمىلافإنهاألزني+(نقربواولا>(الصلؤة

الراجع.مروالاالدليللاصطلاافيلأصلوا.جزئيةلةمسأيعينمنهاواحد

تاليقيذالنريتحوطرق............

الاجماليةللأدلةتابعقيدتعارضهاعندللأدلةالترجيحوجوهأنيعني

الفقه.اصولمسمىفيالدخولفي

............دبحشرطهرللاجتهادوما17

خلافا،الأصولمسمىفيدخولهوضحشرطمنللاجتهادوالذيأي

المسمى.لاجزاءتتماتأنهافيشريفأبيلابن

رجحقدماعلىالأصلوئطلق............

براءةالاصل:نحوالراجحالامرعلىاصطلاخايطلقالاصلانيعني

عليه.كانماعلىكانمابقاءوالاصل،المجازعدموالاصل،الذمة

)نر(

مطلقاكندبالفعلبصفةتعلقاقدالشرعحكئموالفرغ18

يأمطلقا،المكلففعلبصفةالمتعلقالشرعحكمهوالفرعأنيعني

غيرهوندباككونهالصفةوتلككالوضوء،بدنئاأو،كالنيةقلبياكانسواء

الخمسة.الاحكاممن



(بالاحكامالعلم)هواصطلاحا()والفقه91

عناحترازا،سلباأوإيجابالآخرأمرثبوتهيالتيالتامةالن!سبأي

جميعوالمراد،التقييديةالنسبعنوالأفعالوالصفاتبالذواتالعلم

التي:الأحكام

الناميذماهاوالفعلللرع............

العملية،الشرعيةالأحكامأي"و"الفعل،للشرعالناسبنسبهاالتياي

الأحكامعناحترازااستنباطاأوتصريحاالشرعمنالمأخوذةفالشرعية

بوجوبكالعلمقلبيعملبكيفيةالمتعلقةوالعمليةوالعرفيةوالحسيةالعقلية

الشرعيةالأحكامعناحترازاالوتر،بسنيةكالعلمبدنيأوالوضوءفيالنية

واحد.تعالىاللهبأنكالعلم،الاعتقادية

قوله:

............مكتسبمنهاالتفصيلأدلة02

يخرجالاكتسابوبقيد،التفصيليةالادلةمنمكتسبالفقهأنيعني

لانهالمقلدعلميخرجالتفصيليةوبقيد،وملكنبيكلوعلم،تعالىاللهعلم

وحقحقهفياللهحكملأنهاالمجتهد؛فتوىهوإجماليدليلمنمكتسب

مقلديه.

ذهبقدفيمابالصلاحوالعلم............

الصلاحيةالفقهتعريففيالأحكامبجميعبالعلمالمرادأنيعني

،الأحكامجزئياتإدراكعلىبهايقتدرملكةلهيكونبأنلذلكوالتهيء



لا:قوليقدحفلاهذاوعلى.الملكةهذهعلىالعلمإطلاقعرفااشتهروقد

.ادري

...............الأربعهالمناحيأهلمنفالكل21

الأربعة.المذاهباي

متبعهفكنأدريلايقول............

.الورععلىيدلفإنهالقولذلكفي



اعلماللمكلففعلايصخبماتعلقإنربيكلام22

يعرفلديهمبالحكمفذاكمكلفبهانهحيثمن23

بماالمتعلقاللهكلام:هوالاصطلاحفيالثرعيالحكمأنيعني

"كلام:بقولهفأشار،بهمكلفإنهحيثمنللمكلففعلايكونأنيصح

]الأنعام/(دلهإلاآ!كمإن>:تعالىقال،للهإلاألبتةحكملاأنهإلى"الله

!تالذتحرإلك>وأنزلنآ:تعالىقال،اللهعنمبلغ!والنبي[ه7

القرآنفيداخلالسنةفيماوجميع44[]النحل/(إلخهمنزلمالناس

يظعمن>:وقوله،7[]الحشر/يةلآافخذو5<ألرشولءانمبهموما>:لقوله

اللهكنت!تحئونإنقل>:وفوله08[،]النساء/<اللهاطاعفقدالرسول

.31[/عمران]اللايةا(.0فاتبعوني

بماالمتعلقعن"للمكلففعلايصحبما"المتعلق:بقولهواحترز

إلاهوإلهلا>:نحووصفاتهبذاتهالمتعلقاللهككلام،لهفعلايصحلا

المكلفينبذاوتالمتعلقوككلامه،[ا20]الانعام/2(شى!لخ!

ثو>:وقوله،[11/]الاعراف(صوزنبهغثمظقنمولقذ>:قولهنحو

نحو:بالجماداتالمتعلقوككلامه،4[0]الروم/(ثوتحييكتميميت!غ

ذلك.ونحو[47/]الكهف(بارزةلارضاوترىتجباللمحسيرويو!>

بفعل"المتعلق:بقولهمالأصوليينعبارةعنالمؤلفعدلنماوا

المعدومليدخل"للمكلففعلايكونأنيصح"بما:قولهإلى"المكلف

مكلف"بهإنهحيث"من:بقولهواحترز.الحكمبذلكاللهكلاموقت

قوله:نحواخرىحيثيةمنللمكلففعلايصحبماالمتعلقكلامهعن



المتعلقكلامهفإنه[]المؤمنونء،(!لونلهاهمذلكدونمنأ!لوطم>

إنهحيثمنبل،بهمكلفونإنهمحيثمنلالكن،الم!كلفينبأفعال

بشيءالخطاببتعلقوالمراد،منهمالأعمالتلكبصدورعنهمإخبار

فيه.مأذوناأو،التركأو،الفعلمطلوبكونهمنحالهبيان

غافل،ولاملج!ولابمكرهليسالذيالبالغالعاقل:"و"المكلف

بهتتعلقعندهالصبيلأنبالمكلفالقيدحذفلوالمؤلفوصواب

بأنعنهيجابانويمكن.لهيأتيكماوالإباحةوالكراهةالندباحكام

الواجبغيرإلىبالنسبةالمالكيةعندالمكلفاسمفييدخلالصبي

قريبا.للمؤلفيأتيكماوالحرام

خطابدونالتكليفخطابيتناولالتعريفهذانواعلم

الله.شاءالوضعإنخطابعلىالكلاموسيأتي،الوضع

الفصحى،اللغةعلىالهمزةبكسرإلخ"نهإحيث"من:المؤلفوقول

"حيث"فتكونفتحهاويجوز،للجملإلاتضافلا"حيث"ان:وهي

إضافةجوازعلىبناءوصلتها،أنمنالمنسبكالمصدرإلىمضافة

الراجز:قولومنه:قيل.الكسائيرايوهو،للمفرد""حيث

لامعا)1(كالشهابيضيءنجماطالعاسهيلحيثترىأما

الشاعر:وقول

)2(العمائمليحيث................

)1(

)2(

.(35-)7/:"الأدب"خزانةانظر،قائلهيعرفولم،الكسائي5انشدالشاهدهذا

بتمامه:والبيت.2(18)ص/:""ديوانهعزةلكثيربيتبعض
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والمحرموجبمابغيراعتميالذيعلىالصبيكلفقد24

وهو،والحرامالواجببغيرمكلفالمالكيةعندالصبيانيعني

"البيان")1(،فيرشدابنصححهكماوالاباحة،والكراهةالندب

")2(.المواقيتاحكامفي"اليواقيتكتابفيوالقرافي،"و"المقدمات

بضبعياخذتالتيالخثعميةحديث:ذلكعلىالمالكيةودليل

.أجر")3(ولك،"نعم:قال؟حجالهذااللهرسوليا:وقالتصبي

وفرقوالعشرواضربوهملسبعبالصلاة"مروهم:حديثواما

فيهامختلفقاعدةعلىمبنيبهفالاستدلال")4(المضاجعفيبينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

العمائمليحيثمنبركبانهاحرهايلتفعزياوهاجرة

.(11-4346/)69316(/1):"والتحصيل"البياننحوه

62(.10/)1:"الشامل"الفهرسفينسخهانطر،مخطوطايزاللاالكتاب

.-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن()1336رقممسلمأخرجه

رواياتمنشيءفيفليس،قلمسبق(الخثعمية)حديثالمؤلفقول:تنبيه

بحديثعليهاشتبهفلعله،خثعممنالسائلةالمرأةهذهبأنالتصريحالحديث

شيخوهوالححفريضةأدركتهحيثأبيهاعنلمجمالنبيسألتالتيالخثعميةالمرأة

وغيرها.الصحاحفيمشهوروالحديث،..كبير

،(001)2رقمخزيمةوابن(،4)70رقموالترمذي(،)594رقمأبوداودأخرجه

(41)2/:("الكبرى"قيوالبيهقي،258(/1):والحاكم،023()3/:والدارقطني

.جدهعنأبيهعنالجهنيسبرةبنالربيعبنعبدالملكحديثمن

صحيح:الحاكموقال،خزيمةابنوصححه.صحيححسن:الترمذيقال

،البابفيماأصحالحديثهذا:"الوسطى"فيعبدالحقوقال.مسلمشرطعلى

ووثقه-،وغيرهماحبانوابنمعينابنضعفهعبدالملكلكن.الملقنابنوصححه
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فيذلكالمؤلفبينوقدلا؟اوللثالثامربالامرامرمنهل:وهي

بقوله:الامر)1(مبحث

عمرابنفيكماإلالثالثمربالامرأمرمنوليس

خثعمحديثمنرووهلمانميندبهللصبيانوالامر

اختير.بمعنى""اعتمي:وقوله

الصبيانأنكحةبين)3(الفرقفي"القواعد")2(فيالقرافيوقال

الوطءإباحةسببالنكاحعقدإن:يلزملاوطلاقهمالوليويخيرتنعقد

تحريمسببوالطلاق.والكراهةوالندببالاباحةللخطابأهلوهم

.الوجوبولابالتحريمللخطابأهلاوليسواالوطء

بقولهمستدلينبشيءمكلفغيرالعلماءجماهيرعندوالصبي

.")4(يحتلمحتىالصبي-منهموذكر-ثلاثعنالقلم"رفع:!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

متابعة.مسلملهخرجوالعجلي

عمروحديثمن(1/791):والحاكم،(4)69رقمابوداوداخرجهوالحديث

.جدهعنأبيهعنشعيبابن

لابن)3/238(:المنير"و"البدرالعيد،دقيقلابن535()3/:""الإمامانظر

الملقن.

.256(،)255رفمالبيت

.بتصرف(167-168)3/:""الفروقيعني

.الفروق:خ

والنسائي:)8993(،رقموابوداود49246(،رقم224)41/احمدأخرجه

=)142(،رقم"الاحسان"حبانوابن)4102(،رقمماجهوابن)6/156(،
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خلقبكلفاهطلبأويشقالذيإلزاموهو25

ذرعافزعلفقدتضقفلافرعايفيدليسلكنه26

مشقةفيهماإلزامهو:فقيلالتكليفحدفياختلفانهيعني

والحرامالواجبإلاالتكليفحدفييدخلفلاالقولهذاوعلى،وكلفة

:)1(علقمةقولومنه،اللغويمعناههوالقولوهذا،فقط

وخطوببينناعوادوعادتوليهاشطوقدليلىتكلفني

صخر:فيالخنساء)2(وقول

مولدااصغرهمكانوإننابهمماالقوميكلفه

التكليفحدفييدخلوعليه،وكلفةمشقةفيهماطلبهو:وقيل

كلاعلىيدخلفلاالجائزواما،والمكروهوالحراموالمندوبالواجب

وما.تسامحمنيخلولاالتكليفيةالاحكامفيفإدخاله،التعريفين

ينهض؛فلاجوازهاعتقادحيثمنبهمكلفانهمنالبعضبهاجاب

ايضا.اعتقادهيجبغيرهلان

)1(

)2(

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثمنوغيرهم،(95)2/:والحاكم

الذهبي،يتعقبهولم،يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديث:الحاكمقال

.حبانابنوصححه

حديثمنشواهدوللحديث.عائشةطريقأقواهاطرقله:الملقنابنوقال

و"نصب،225()3/:المنير"و"البدر،(524)3/:""الامامانظر.قتادةبيوعلي

.(2)79رقملارواء"و"ا،(1/491):"و"التلخيص،(4/621):"الراية

.(32)ص:"نهيواد"

.رواياتعدةالاولولشطره(ثعلبشرحمع-641)ص/:""الديوان
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الاختلافأنيعني،إلخفرعا"يفيدليس"لكنه:المؤلفوقول

بناءلعدمالفروعمنفرعايفيدلاالطلبأوالالزامهوهلالتكليففي

منلش!:المسألةهذهفي)1(الشاطبيأبوإسحاققال.عليهحكم

الفن.فيذكرهينبغيلاكذلككانوما،عليهعوناولاالفقهأصول

صدركيضق)2(لاأي،الفاعلعنمحولتمييز"ذرعا":وقوله

"فاه":وقوله،حكمعليهاينبنيلاالمسالةهذهلان،فرعوجودلعدم

نطق.بمعنىماضفعل

المنغيضزماكلوأصلالشرغيجيءبهماوالحكئم27

ماهووالعقابالثوابعليهيترتبالذيالتنجيزيالحكمأنيعني

عليهيترتبتنجيزياحكمفلا،الرسلألسنةعلىاللهعنالشرعبهجاء

تعالى:لقوله؛والسلامالصلاةعليهمالرسلبعثقبلوالعقابالثواب

معذبين(كنأوما>:فقوله]الإسراء[!(رسول!نجعثحئمعذبينكثاوما>

للناسلئلالكونومنذرينمبشرينزسا!>:تعالىوقوله.مثيبينولااي

بقولهالمذكورةالحجةهذهويبين[ا6ه]النساء/(الرسلبعدحجةاللهعلى

أزسفتلول!ربنالقالوا-فبلهمنبعذالبأهلكتهمناولو>:طهسورةفي

فجعلتهالعقلفحكمتالمعتزلةوخالفت.الاية[134]طه/إليئنارسو،(

،38(37-/1):"تفقالمواا"نظرا(1)

يضيق.:خ(2)
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فهو،سمعغيرمنبهإدراكهيمكن،الشرعيبالحكمالعلمإلىطريقا

وإن،الشرعجوزهعقلاحسناكانفإن،والمفاسدللمصالحتابععندهم

.)1(محلهعنداللهشاءإنمذهبهمردوسيأتي،منعهعقلاقبيحاكان

فيالاصلأنيعني"المنعيضرماكل"وأصل:المؤلفوقول

العقولأو،للمرضوالمؤدياتكالمسموماتبالابدانالضارالشيء

مفهوموقحت.ضرار")2(ولاضرر"لا؟ع!يملقولهالمنع=كالمسكرات

صور:كلامه

-علىفيهفالاصلفيهضررولامنفعةفيهيكونانإحداها:

ألارضفيمالكمظتىألذيهو>:تعالىلقوله؛الاباحة-التحقيق

دليل.أخرجهماإلايمنعفلابجائزإلايمتنولا92[]البقرة/جميعا<

ولا،تعالىللهملكالاشياءجميعلانالمنععلىيحمل:وقيل

)1(

)2(

.(01)2رقمالبيتعند

من)6/96(:والبيهقي)2/57(،:والحاكم)3/77(،:الدارقطنياخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدرقيسعيدابيحديث

نظر.وفيه،الذهبييتعقبهولم.مسلمشرطعلىالاسنادصحيح:الحاكمقال

وبمجموع،هريرةبيوالصامتبنوعبادةوعائشةعباسابنحديثمنوروي

"جامعفيرجبوابن)32(،رقم""الاربعينفيوالنوويالصلاحابنحسنهطرقه

منأنهابوداودوذكراحمد،الإمامبهواستدل021(،)2/":والحكمالعلوم

نه(0/2158):"التمهيد"فيعبدالبرابنوذكر.الفقهعليهايدورالتيالأحاديث

المعنى.جهةمنصحيحانهإلا،صحيحوجهمنيستندلا

.(705)2/:"العاقلالرجلتنبيه"علىالتعليقانظروللمزيد
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ءاننكموما>:قالاللهولان،بإذنهإلاالمالكملكفيالتصرفيجوز

لاياتكملمماانخطابهدليلمنفيفهم7[]الحشر/(فخذوهالرسول

الابهري،منهمجماعةالمنععلىالايةهذهبمفهوماستدل،تأخذوه

وما>:قولهبمفهوممعارضتهتمكنالمفهومهذاأنلييظهروالذي

نظيرفهو،تنتهوافلاعنهينهكملموماي7[]الحشر/فاننهوا(عنهنهنكم

.الأولالاستدلال

.وهذاهذالاحتمالالوقف:الثالثالقول

منومفسدةجهةمنمصلحةفيهتكونان:المذكورةالصورومن

فيينظرأنهالاستدلالكتابوفيالعلةمسالكفيوسيأتي،أخرىجهة

كانتوان،منعأعظمالمفسدةكانتوتساوتافانوالمفسدةالمصلحة

ولامصلحةفيهيكونألا:المذكورةالصورومن.جازأرجحالمصلحة

إيضاحزيادةاللهشاءإنلهوسيأتي.احدعننصافيهااعلمولامفسدة

ويدخل.المرسلةالمصالحعلىوالكلاموالإخالةالمناسبةمسلكفي

الترابوأكلالدخانشرب"المنعيضرماكل"وأصل:المؤلفقولفي

ذلك.ونحو

نزاغبينهمالأصولوفييراغلابالفرعفترةذو28

تركهمبسببيعذبوناي)1(يروعونلاالفترةاهلان:يعني

بها.تكليفهملعدم،الفعليةالمحرماتوانتهاكالواجباتكتركللفروع

أدركواولالهمالاوليرسللمرسولينبينكانوامن:الفترةوأهل

.نوعواير:خ(1)
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تعذيبهمفياختلفوأنه")1(البينات"الاياتفيالعباديقالهكما،الثاني

التوحيديجبهلالخلافهذاومبنىالتوحيد.يعنيالأصولبترك

بتركالفترةأهلوتعذيب؟النقلانضماممنلابدأو،العقلبمجرد

الذينانع!النبيلاخبار")2(مسلم"شرحفيالنووياعتمدهالتوحيد

")3(التنقيح"شرحفيالقرافيوحكىالنار.فيالجاهليةفيمضوا

ولولا،كفرهموعلىالنارفيالجاهليةموتىتعذيبعلىالاجماع

.عذبوالماالتكليف

)4(يعذبونلاانهمإلىوالكلامالأصولاهلمنالأشاعرةوذهب

نأيحتملأنه:منها،بأجوبةتعذيبهمصحمنهمجماعةعنوأجابوا

مانظير،لمجيالهرسولهبهفأعلماللهعلمهذلكيقتضيبهمختصلأمريكون

.صباهمعالسلامعليهالخضرقتلهالذيالغلامكفرمنالقرانفيجاء

الاوثان.كعبادةبهيعذرلابماوغيربدلبمنخاصذلكان:ومنها

تنفيالتيوالاياتاحاد،اخباربذلكصحتالتيالاحاديثان:ومنها

مقدمة.فهيقواطعذلك

عامبينتعارضولااخصالاحاديثبانهذاعنويجاب

.وخاص

)1(

)2(

)3(

)4(

.)1/301(

.)3/97(

!ي!.النبيفعلبابفي792()ص/

"."خفيوليست"ذلكعلىالقران"لدلالة:طفيبعده
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تعذيبعلىنصتالتيالاحاديثبأنالجوابعنويجاب

فانهاالاياتعمومبتخصيصهاقلناإذاالفترةأهلمنبأعيانهمأشخاص

لاوأنهوعدلهإنصافهبكمالتمدحاللهلان؛الاياتحكمعلةتبطل

قبلالفترةأهلمنواحداعذبفلو،إليهويعذرينذرهحتىأحدايعذب

كانوإذابها،تمدحالتيالعدلحكمةلاختلتوالاعذارالانذار

الاصوليينعندالمعروفهوفذلكعلتهبطلانالنميقتضيمخصص

للمؤلف.يأتيكماالدليلفيالقوادحمنوهو،بالنقض

وعليهالنم،كتخصيصالعلةتخصيصأنإلىالاكثرونوذهب

هذاوعلى،بقادحليسالحكمفقدمعالعلةوجودهوالذيفالنقض

دلالةفيقدحغيرمنالمعروفةبالأحاديثالاياتتخصيصيمكن

كانإنالعلةأن:التحقيقولكن،المخصصيخرجهلمماعلىالايات

لاتخصيصفهومانعوجودأوشرطفقدبسببالحكمفيتأثيرهامنع

القتلعليةفييقدحلامثلاالقصاصموانعمنالأبوةفكون،قدح

المانعوجودتأثيرهامنمنعإنماالعلةلان،للقصاصالعدوانالعمد

فهومانعوجودولاشرطفقدغيرمنتؤثرلمكانتوإن،الابوةوهو

معروفةنذكرهالمأخرأقوالالمسألةوفي،بالنقضالمعروفالقادح

ورجحالقوادح)1(.فيبسطهاللمؤلفوسيأتي،الاصولكتبفي

كتخصيصالعلةتخصيصأنالحشر)2(سورةتفسيرفيكثيرابنالحاف!ظ

بعدها(.وما-)762الابياتفي(1)

المؤلف.إليهاشارماكثيرابنتفسيرفياجدلم)2(
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لعدبهتمالجلآعلتهمددهاددنبولولا>:تعالىبقولهمستدلامطلقاالنص

.[3-4]الحشر/ألله<شاقوابانهتملكذ>:قولهلىإالدشا(فى

،والرسولاللهمشاقتهمهوالنضيرلبنيوقعماعلةبأنفصرح

أعلم.والله،لهموقعمامثللهميقعفلم،النضيربنيغيرذلكفعلوقد

اللهوان،عذرالانذارعدمانيطهرالذي:عنهاللهعفامقيدهقال

لوالرسليصدقكانالذيفهواللهأطاعفمن،القيامةيوميمتحنهم

يكذبكانالذيفهواللهعصىومن،اللهفيرحمهالدنيادارفيجاءته

عنوردهذالان،أعلموهواللهفيعذبهالدنيادارفيجاءتهلوالرسل

ابتلاء،دارلاجزاءدارالآخرة:يقولفيهيقدحوالذيع!و)1(.النبي

يوم>:تعالىكقوله،الجملةفيفيهاالتكليفعلىدلاوالسنةوالكتاب

الذيوكالرجل[]القلم(أئنلمجت!حطيعونفلاالئصحودإلىويذعؤنساقعنيكشف

بعدسألهثمشيئاعطاهماغيريسألهألاوالمواثيقالعهودعليهاللهيأخذ

تعالى.عنداللهوالعلم،ذلك)2(

التقلذيلدىفإيجابجزماللفعلالمقتضيالخطابثم92

انتسبالإثملهفتحريثمجزماطلبالتركوماالندبئوغيره03

)1(

)2(

7802(،-7102)5/:كثير"ابن"تفسيرفيهاالواردةوالاحاديثللمسألةانظر

321(،)4/:"الفتاوىو"مجموع071(،-)ص/686":الهجرتينو"طريق

.192(092-)3/:"الباريو"فتح

رقمالبخارياخرجهاوقصتهدخولأ،الجنةاهلاخريكونالذيالرجليعني

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن()182رقمومسلم،8(0)6
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خذاوكراهةالاولىخلافذالافعأوالخصوصمعلاأو31

والاجتنالثالفعلاستوىفيهالخطالثوالإباحةلذاك32

ستةإلىالتكليفيةالشرعيةالأحكامالابياتهذهفيالمؤلفقسم

:اقسام

قولهومنه،واللزومالسقوطاللغةفيوهو،الوجوب:الأول

وجب"فاذا:!وقوله.لايةا36[/]الحج<جنوبهاوجستفإذا>:تعالى

.")1(باكيةتبكينفلا

)2(:الخطيمبنقيسوقول

واجبأولكانحتىالسلمعننهاهماميراعوفبنواطاعت

المقتضيالخطابهوالايجاببلرالمؤلفعرفهالاصطلاحوفي

نحو:الترلنمعهيجوزلاجازمااقتضاءبهوالاتيانإيجادهاي،للفعل

بقوله:المرادهووذلك83[/]البقرة(ألز!وةتوااوهألصلوةقيمواوأ>

."فايجابجزماللفعلالمقتضيالخطاب"ثم

إليه،دعاهإذاللأمرندبهمصدراللغةفيوهو،الندب:الثاني

)1(

)2(

رقموابوداود23751(،رقم016)93/واحمد)962(،رقممالكاخرجه

)9318(،رقم"الإحسان"حبانوابن)1846(،رقموالنسائي)3111(،

.-عنهاللهرضي-عتيكبنجابرحديثمن351()1/:والحاكم

الذهبي،يتعقبهولم.يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:الحاكمقال

.935()5/:المنير"البدر"فيالملقنوابن،حبانابنوصححه

.(34)ص:"ديوانه"
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قوله:ومنه

برهانا)1(قالماعلىالنائباتفييندبهمحينأخاهميسألونلا

لايجادالمقتضيالخطاببانهالمؤلفعرفهالاصطلاحوفي

وذلك،بهالاثموعدمتركهلجوازجازمغيراقتضاءبهوالاتيانالفعل

.("الندب"وغيره:قولهمعنىهو

قال>:تعالىفولهومنه،المنعاللغةفيوهو،ايتحريم:الثالث

/لأنبياء]ا<قريةعكوحرم>:وقوله،[62/ئدة]الما<علتهمعرمةفإنها

:)2(القيسامرئوقول،الاية9[ه

حرامعليكصرعيامرؤإنياقصريلهافقلتلتصرعنيجالت

الفعللتركالمقتضيالخطاببأنهالمؤلفعرفهالاصطلاحوفي

هووذلك،أثمارتكبهوإن،الفعلارتكابمعهيجوزلاجازمااقتضاء

ومثاله:"انتسبالاثملهفتحريمجزماطلبالترك"وما:قولهمعنى

.مقدم4مفعو""الترك:وقوله32[]الاسراء/ألزق+(ولائقربوا>

على-بينهماوالفرق،والمكروهالا"ولىخلاف:والخامسالراببع

وانما،عنهبالنهيخاصنصفيهيردلمالاولىخلافأن-بهالقول

ضدهعننهيندبابالشيءوالامر،الندبسبيلعلىبضدهالامرورد

وهوتركهاعنالنهييلزمهالضحىبصلاةكالامر،الاولىخلافنهي

.بضدهأمروإنماخاصبنصعنهينهلملأنه،الاولىخلاف

)1(

)2(

.58(/1):""الحماسةفيكماابياتمنبلعنبرمنانيفبنلقريطالبيت

.إقواءالبيتوفي(481)2/:""ديوانه
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مصرحنصفيهوردمافهي-القولهذا-علىالكراهةماو

فلاالمسجدأحدكمدخل"إذا:ع!يمكقولهجازمغيرنهياعنهبالنهي

لورود؛مكروهصلاتهماقبلفالجلوس،")1(ركعتينيصليحتىيجلس

بخصوصه.عنهصريحاالنهي

بقوله:المذكورينالقسمينإلىشارو

خذاوكراهةالاولىخلافذافعلااوالخصوصمعلاأو

....00000000000000000000000000005لذاك

لجوازحتماالتركطلبيكونلااومعناه-الاول-لا""او:فقوله

طلباندعنيلا"،اوالخصوص"مع:وقوله.النهيذلكمعالفعل

فيصريحبدليليكونأن:الأولى:حالتانفلهجازمغيركانإذاالترك

وذلك،خاص!لدليللابضدهللأمريكونان:والثانية.بهخاصالنهي

فهوالخصوصمعيكنلمفاذالا"،أوالخصوص"مع:قولهمعنىهو

احفظهأي"الاولىخلافذا"فع:قولهمعنىهووذلك،الأولىخلاف

الكراهة،فهوالخصوصمعكانوإذا،الاولىخلافكونهحالفي

."..هلذاكخذا"وكراهة:قولهمعنىهووذلك

هووذلك،وتركافعلاالشيءفيالاذنوهي:الإباحة:السادس

المؤلف:قولمعنى

"والاجتنابالفعلاستوىفيهالخطابوالاباحة...."..

قتادةابيحديثمن)714(رقمومسلم)1163(،رقمالبخارياخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-الانصاري
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.تقدمكماللكراهةالبعيدشارةوإ،الاولىلخلافالقريبفاشارة

.الأصولعلماءنقل"النقلب"ذيوالمراد

الشرعيهفليستأخذتقدالأصليهالبراءةمنوما33

استصحابوهي،الاصليةالبراءةمنالمأخوذةالاباحةأنيعني

إباحةهيوإنما،شرعيةإباحةليستالدليليردحتىالتكليفعدم

يكنلمولذلك،العدمواستصحابالاصليةالبراءةوتسمى،عقلية

نسخا،رفعهايكونحتىشرعياحكماتكنلملانهانسخا،رفعها

التحريم،قبلالابموطوءةوإباحة،التحريمقبلالاختينجمعفاباحة

المنعيكنلمولذلك،أصليةبراءةكلها-التحريمقبلالرباوإباحة

إلخ....شرعيحكمرفع:النسخلان،لهاناسخا

العلة.مسالكفيهذامثلللمؤلفوسيأتي

سلفامنلدىالإذنمطلقفيترادفاقدوالجوازوهي34

بالوجوبالصادقالاذنمطلقفيترادفاوالجوازالاباحةأنيعني

سوىماكلفيهافيدخلالقولهذاوعلىوالجواز،والكراهةوالندب

.")1(.الحلال"ابغض:مج!ي!قولهالقولهذاعلىويجري،التحريم

بنمحاربعن322()7/:""الكبرىفيوالبيهقي،2(017)رقمأبوداوداخرجه)1(

رقمماجهوابن)2171(،رقمأبوداودورواهمرسلا.غ!ي!النبيعندثار

عنهما.اللهرضي-عمرابنحديثمنبمعناه(691)2/:والحاكم،2(0)18

،(67)8/:المنير""البدر:انظر،الملقنابنووافقه،الحاكمصححهوالحديث

-()7912رقم""العللانظر،الحفاظرجحهكمامرسلالحديثهذاانوالصواب
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اشهر.والاول،الحديث

تكليفذيكليعمشرطالمعروفعلىوالوسعوالعلم35

والوسعالعلمبهالتكليففييشترطتكليفخطابكلانيعني

وما>:تعالىقولهعليهدلفقدالعلماشتراطاما،الطاقةبمعنى

]التوبة/<يتنونمالهميبحتئهدلهئمإذتجدقوماليضلالله!ان

واما]الاسراء[هل!ا(رسولاتجعثحتيمعذبينكنأوما>:وقوله115[،

إلانفساددهبنس>لا:تعالىقولهعليهدلفقدالوسعاشتراط

أشتطعغ(ماأدئهفأئقوا>:وقولهطاقتها،أي286[]البقرة/(وشعها

الناسيفيواختلف.بهيكلفلابالخطابالعالمفغير16[]التغابن/

مكلفين.غيرانهموالتحقيق؟مكلفونهمهلوأمثالهموالمكرهوالنائم

فيهيشترطلاالوضعخطابأن"تكليفذي"كل:قولهومفهوم

غالبا.الوسعولاالعلم

فاسدأومانعهذابأنالواردهوالوضعخطابثم36

سببايكونأويكونشرطاأوجباقدأنهأوضدهأو37

مانعالشيءهذابانالواردالخطابهوالوضعخطابانيعني

هذاوبأن،وجوازاصحةوالصومالصلاةمنالمانعكالحيض،هذامن

لهشرطالكونهلهذاموجبالشيءهذاباناوفاسد،اوصحيحالشيء

داود":بيو"مختصر،للدارقطنيب(51)4/ق/:و"العلل"،حاتمابيلابن

.638()2/:"المتناهية"العللفيالجوزيابنوضعفه.للمنذري(29)3/
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،والشروط،الأسبابفيمنحصرهذاعلىالوضعفخطابسببا،أو

فيالكلتعريف-اللهشاءإن-وسيأتي.والفساد،والصحة،والموانع

هذاوقعإذا-:مثلا-يقولاللهلأن"الوضع"خطابسميوإنما.المتن

فقدالشمسزالتإذانحو:بكذا،حكمتأنيفاعلمواالوجودفي

الزوالعندبوجوبهاالخطابفكونالظهر،صلاةبوجوبحكمت

خطابمنوالشروط،الوجوبفيشرطالزواللأنوضعخطاب

.تقدمكماالوضع

.........مطلقاأعمذاكمنوهو38

مطلقا؛عموماالتكليفخطابمنأعمالوضعخطابأنيعني

يخلولاإذ،وضعبخطابمقترناإلاتكليفخطابيوجدلملأنه

الوضعخطابيوجدوقد،والأسبابوالموانعالشروطمنالتكليف

وأرش،المتلفاتقيموالمخطىالصبيكتضمين،فيهتكليفلافيما

غالباالقدرةولاالعلمالوضعخطابفييشترطفلا،ذلكونحوالجناية

نادرا،فيهذلكاشتراطيوجبخارجأمرلهعرضوربما،تقدمكما

نقلفيسببوككل،الغرمدونالاثمإلىبالنسبةجنايةهوسببككل

النسبة:وقيل.والرضاالعلمفيهيشترطفانهوالمنافعالاعيانفيالملك

وليس)1(،المتأخرينبعضواختاره،وجهمنالعمومالخطابينبين

أعلم.واللهبطاهر

.365(/1):""الفروقانظر،القرافيعنىلعله(1)
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توافقاقدوالواجبوالفرض...............

000.00000000000000000000000000مكتوبوالللأزمكالحتم93

اسماءوالمكتوبواللازموالحتموالواجبالفرضانيعني

طلباالشارعطلبهماوهو،تركهعلىويعاقبفعلهعلىيثابلمامترادفة

وجبماعندهفالفرض،والواجبالفرضبينيفرقوأبوحنيفة،جازما

المالكيةومتأخرواظني،بدليلوجبماوالواجب،قطعيبدليل

.المؤكد)1(المسنونعلىالواجبأطلقواربماوالحنابلة

انتمىللكراهةاشتباهفيه...............و.....وما...

أمور"وبينهما:!يمبقولهإليهاالمشارالمشتبهةالامورانيعني

)2(
ابنقاله،المالكيةعندالكراهةعليهاتطلق.الحديث"...ت-"

)3(!ر
رسد.

لامتثال1قصدانتفاءعندنوالمنالواجبفيوليس04

فغلماذكرتهماوغيرتشترطلاالنيةلهفيما41

فسلئمنعمذاقصدغيرمنيحرملماالتركومثله42

:قسمانبهالاعتدادفيالتيةاشتراطباعتبارالواجبأنيعني

)1(

)2(

)3(

"الرسالة":فيزيدبيابنوقول،والعمرةالعقيقةفيمالكقولومنه

.("واجبةسنةالعيد"وصلاة:(441)ص/

بشيربنالنعمانحديثمن()9915رقمومسلم2(،0)51رقمريالبضاخرجه

.-عنهاللهرضي-

.634(/)1:""الفتاوىانظر
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نيةدونبهيعتدوقسم.والصومكالصلاةالامتثالبنيةإلابهيعتدلاقسم

.الزوجاتعلىلانفاقواوالمغصوباتئعالوداوردينالدكقضاءلامتثالا

يصحفيهتشترطلاوالذي،ظاهرأمرهالنيةبهالاعتدادفييشترطفالذي

،والثوابالاجربالنوالومراده،بالنيةإلالهثوابلاولكننيةدون

.الامتثالبنيةإلافيهثوابلاللحرامترككلوكذلك

الواقعالاشارةاسمإلى"قصد"بإضافةذا"قصدغير"من:وقوله

قصدغيرمنالحرامتاركأنيعني"مسلم"نعم:وقوله.الامتثالعلى

لملانهلهاجرلاولكن،حرامايرتكبلملانهالإثممنمسلمالامتئال

.للحرامبالتركاللهوجهيقصد

..................ترادفت[ستحبو[لذيلندب1وفضيلة43

يهسابلمامترادفةأسماءوالمستحبوالندبالفضيلةأنيعني

وسمي،الزيادةاللغةفيوالفضيلة.تركهعلىيعاقبولافعلهعلى

استحبمفعولاسموالمستحمث.الواجبعلىلزيادتهفضيلةالندب

فعله.علىيثابشرعامحبوبلانه،احببمعنى

[نئخبالدعثم...............

يأالإنسانينتخيهماهوالمالكيةمتأخريعندالتطوعأنيعني

.الندبيرادفالجمهوروعند،المأثورةالاورادمنيختاره

خبيالأجرمنفيهمابذكرالنبيرغبفيهمارغيبة44

...........................النفلىبوصففعفهدامأو45

:الاول،أمرينعلىتطلقالمالكيةاصطلاحفيالرغيبةأنيعني
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فلهكذافعلمن:كقولهالثوابمنفيهمابذكر!النبيفيهرغبما

.المسنونبصفةلاالنفلبصفةفعلهعلىك!ي!داومما:والثاني.كذا

مبنيماضفعلبالجيم"جبي":وقوله.المسنونصفةوستأتي

يجبىماذكرالبيتفيبهوالمراد،الجمعالجبايةوأصل)1(،للمجهول

.الثوابمنلهيعطىأيللفاعل

أخلالقيودتلكمنوالنفلى...........................

والصوابالرشدنبيفيهبالثوابأعلمبلىوالأمر46

قيدتفالرغيبة،الرغيبةبهقيدتماعنخلاماهوالنفلأنيعني

عليها،مداومتهأومحدداالثوابمنفيهامابذكرفيها!النبيبترغيب

هوبل،بهالامرومنعليهالمواظبةومنالثوابتحديدمنخالوالنفل

"أخل":قولهمفعول"والنفل":فقوله،فقطيثابفاعلهأن!ذكرما

."القيود"علىعطفبالجر"والامر":وقوله.عليهمقدم

وجبافيهوالظهورعليهواظباقدأحمدماوسئتة47

وامر!يهعليهواظبما:هيالمالكيةاصطلاحفيالسنةانيعني

]فيه[والظهور":المؤلففقول،جماعةفيوأظهرهإيجابغيرمنبه

خدفيذكرهمنبدلاجماعةفيأظهرهبكونهالتقييدأن:معناهوجبا"

.الاصطلاحهذاعلىالسنة

قيدامافخذبواجبمنهاأكداقد[لذيسمىوبعضهم48

)1(ط:للمفعول.
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اصطلاحوهوواجبةالمؤكدةالسنةيسميبعفالمالكيةانيعني

واجبة.سنة:يقولحيثما")1("الرسالةصاحب

فقزبنظمهماغيرفييجببالشروعليسوالنفل94

المذكورةالمستثناةالمسائلإلافيهبالشروعيلزملاالنفلأنيعني

حنيفةلابيخلافا"مقرب":بقولهالمؤلفمرادوهوالحطابنطمفي

أصلكؤر7!بم(ولالنظلوا>:تعالىلقولهبالشروعمطلقابوجوبهالقائل

اعمالكمتبطلوالا:معناهبانالجمهورجهةمنعنهواجيب]محمد[.

الواجب.قابلماهنابالنفلوالمراد،للحسناتالمحبطبالكفر

تلزئمبالابتداءبأنهاحكمواقدمسائلاواستمعقف05

اعتكافناكذالناوعمرةوحجناوصومناصلاتنا51

عامدبقطعالقضافيلزئمالمقتديائتماممعطوافنا52

والعمرةالحجإلاالعلماءبينإتمامهوجوبفيمختلفوكلها

وفول691[.]البقرة/(دةوالعقرةافيواتموا>:تعالىلقولهفبالاجماع

المسالةالمالكيةعندمنهيستثنىعامد"بقطجالقضا"فيلزم:المؤلف

القضاءفيهايلزملافانه"المقتربد"ائتمام:بقولهإليهاالمشارالاخيرة

.الصلاةفضاءاصلعندهملزموإنللائتمام

يعلئمانعدامفيلزومولاالعدميجيءوجودهمنما53

الأقساماخرو1والابتداللدواميمنعبمانع54

.925(،441،183)ص/:""الرسالةانطر،مسائلعدةفي()1
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والرضاعالاستبراءكالطولنزاععلىفقطأولأو55

وجود:هياشياءثلاثةعلىيتوقفحكمكلناولااعلم

فعرف،منهاكلتعريفإلىفاحتيح،المانعوانتفاء،والسبب،الشرط

منيلزمولا،الحكمعدموجودهمنيلزمالذيهوبانهالمانعالمؤلف

الصومعدموجودهمنيلزمكالحيضهلذاتهعدمولاوجودعدمه

عدمهما.ولاوجودهماعدمهمنيلزمولا،والصلاة

:أقسامثلاثةإلىينقسمالمانعأنبينثم

ابتداءمنيمنعفانهكالرضاع،معاوالدوامالابتداءمانع:الأول

أجنبيةرضيعةيتزوجكأن،عليهطرأإذاعليهالدواممنيمنعكماالعقد

الذيالعقدعلىالدوامفيمنعأمهأرضعتهاعليهاالصحيحالعقدبعدثم

صحيحا.كان

."الاقساماخر"أو:بقولهمرادهوهو،فقطالابتداءمانع:الثاني

موجبتجددولو،النكاجابتداءمنمانعفانهبالاستبراءلهومثل

نكاجها.علىالدواممنيمنعلمالزوجةعلىالاستبراء

ومثالهأول""أو:بقولهمرادهوهو،فقطالدواممانع:الثالث

منيمنعولا،الاولبالعقدالاستمتاععلىالداوممنمانعفانهالطلاق

علىطرأإذابالطولالمؤلفلهومثلجديد،بعقدالاستمتاعابتداء

يمنعفهلاليسارلهيطرأثم،فقيروهومةيتزوجكأن،يمنعههلالدوام

ثم،الحلفيصيداصادمنونظيرهلا؟اوالاولالعقدعلىالدوام

لا؟أميبطلههلالتيممبعدالماءووجود.يدهتحتوالصيدأحرم
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[لضبطذيلدىمشروطعدئم[لشرطانتفاءمنولازم56

قائئمشيءذاكفيومامنهلازئمالوجودوذاكسبب57

عدمعدمهمنيلزمماهو:الاصطلاحفيالشرطأنيعني

هللصلاةكالطهارة،لذاتهعدمولا،وجودوجودهمنيلزمولا،الحكم

فقوله:.العدمعدمهومنالوجودوجودهمنيلزمما:هووالسبب

"وذا:وقوله،كالشرطالعدمعدمهمنيلزمالسببأنيعني،""كسبب

وقوله:،أيضاالوجودوجودهمنيلزمالسببأنيعني"منهلازمالوجود

ولاوجودوجودهمنيلزملاالشرطأنيعني"قائمشيءذاكفي"وما

جابفقد..>.:تعالىقولهومنه)1(العلامةاللغةفيوالشرط.عدم

:)2(الدوليالاسودأبيوقول185[]محمد/(...أشتراطها

تبدوأولهأشراطجعلتفقدبيننابالصرمأزمعتقدكنتلئن

الحكمعدمعلامةفقدهلانالاصطلاحفيالشرطوسمي

إمكانه.علامةووجوده

البئر،منالماءلنزعكالحبلالشيءإلىبهيوصلمالغةوالسبب

)1(

)2(

ذكرهاالتيالكريمةالآيةومنه،اشراطعلىويجمع،العلامة-بالتحريك-الشرط

"تاجفيإليهااشار،لغةفيالعلامةهو-الراء-بسكونوالشرط.المصنف

شرطةومنه،وشرائطشروطعلىيجمعوالشرط)01/904(5:"العروس

و"إكمال026(،)3/:"اللغة"مقاييسانظر،وعلامهاثراتتركلانها،الحخام

مالك.لابن332()2/:"الإعلام

.328(/21):"الاغانيو"،8(5)ص/:"ديوانه"
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الحكم.لوجوديوصلوجودهلانالاصطلاحفيالسببوسفي

للنجاحالجالبهووماالنكاحفيالجميعواجتمع58

نأ:والمعنى،الايمانبهيعني"للنجاحالجالبهو"وما:قوله

فالنكاج،والايمانالنكاجفيمجتمعوالمانعوالسببالشرطمنكلا

بنتنكاحمنمانع،الطلاقثبوتفيشرط،الصداقوجوبفيسبب

منمانع،الطاعةلصحةشرط،للثوابسببوالايمان،المنكوحة

.كافراالمؤمنقبلإذالقصاص

المنتهجفيدليلها(1)وصيغةخرجوالشرطالذاتجزءوالركن95

الداخلالماهيةجزءالركنأن:والشرطالركنبينالفرقأنيعني

خرجماهووالشرط،الصلاةإلىبالنسبةوالسجودكالركوعحقيقتهافي

علىمنهماكلأطلقوربما،الصلاةإلىبالنسبةكالطهارةالماهيةعن

متهما.كلعلىالحكمتوقففيالمشابهةعلاقتهمجازاالاخر

ذهبقدإليهبعضهموالفرقالسببترادفعلةومع06

الشرعي،والسببالشرعيةالعلةترادفعلىالجمهورأنيعني

هو:السبب:فقالواللغويينللنحاةتبعا)2(السمعانيبينهماوفرق

فيولافيهلهأثرولابينهما،المفارقةجوازمعالشيءإلىالموصل

.لاسكاركاواسطةدونالشيءعنهيتأثرما:والعلة.للماءكالحبلتحصيله

.الودود""فتحمن"وصيغة"شرحفيتعليقالهامشفي(1)

)4/523-525(.لأدلة":"قواطعفي)2(
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يعرففيهالطلبوعدممكلفبهماالوجوبشرط61

الأنبياءبعثوكبلوغوالئقاءالوقتدخولمثل62

ثلاثةينقسمالشرطأنيرى-اللهرحمه-المؤلفنأولااعلم

تبيعالاداءشرطوعذه،صحةوشرط،اداءوشرط،جوبشرط:اقسام

.(المولف)1اختياروهو،الأنصاريوزكريا،والشيرازي،بردلةالقاضيفيه

.الوجوبوشرطالصحةشرطفيالاداءشرطاندارجعنديوالاظهر

الوقت،كدخول،بهمكلفاالانسانيكونمابأنهالوجوبشرطوعرف

الاشياءدونيقعلافالتكليف،الانبياءدعوةوبلوغ،الحيضمنوالنقاء

لا،أمطوقهفيكانتبتحصيلها)2(يطلبلاالمكلفأنمعالمذكورة

يطلبولمعليهالتكليفيتوقفماهوالوجوبشرطانللذهنوتقريبه

لا؟امطوقهفيكانالمكلفمن

بداوالنوملغفلة1وعدمالأداالفعلمنتمكننومع63

حصولمعالفعلمنالتمكنبهيكونماهوالاداءشرطأنيعتي

هذاوعلى،فعلهاايالعبادةلاداءالتكليفاهلمنالانسانيكونبهما

مع.الفعلمنتمكنهمالعدمالصلاةبأداءمكلفينغيروالغافلفالنائم

الاداءشرطيعدلاومن،فقطالاداءفيشرطفالتمكن،عليهماوجوبها

وقتفالصلاة،القلمعنهمرفوعالنائمبأنهذاعنيجيب-كميارة)3(-

.37(/1):البنود"نشر"نظر(1)

يطالب.:ط(2)

له=،الاصوليالفقيه،المالكيالفاسياحمدبنمحمدبنابوعبدالله:هوميارة)3(
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،ضرورةاثمالواجبوتارك،بتركهاالإثملعدمواجبةغيروالغفلةالنوم

مثلا.للصلاةالاداءفيشرطاوالنومالغفلةعدمكونبداأي""بدا:وقوله

يستفادالطهرمنهبالفعلاعتدادبهصحةوشرط64

كانطاعةالشيءبفعلللاعتداداعتبرماهوالصحةشرطأنيعني

للبيع.والمثمنالثمنوعلمللصلاةكالطهارةغيرهاأو

وجداللاتفاقوعزوهالأدافيشرطالوجوبفيوالشرط65

:[]وقوله.لاداءافيشرطفهوالوجوبفيشرطهوماكلأنيعني

علىحاشيتهفي)1(اللقانينقلهماإلىبهيشيرإلخ"للاتفاق"وعزوه

شرطيعدونلاوالذين،ذلكعلىالاتفاقحكايةمنالسعدعنالمحلي

للصحة.شرطفهوللوجوبشرطهوماكل:يقولونالاداء

مينبدونمطلقاللشرعالوجهينذيوفاقوصحة66

الوجهينذيالفعلموافقة:هيالمتكلمينعندالصحةأنيعني

واعبادةالوجهينذوكانسواءاي"مطلقا":وقوله،الشرعلاذن

لجمعهللشرعموافقاتارةيقعأنهوجهينذاكونهومعنى،معاملة

وجودأوشرطلانتفاءللشرعمخالفاوتارة،الموانعوانتفاءللشروط

)1(

و"الفكر)ص/903(،النور":"شجرةفيترجمتههـ(.7201:)تتصانيف

.(112-1)6/:"و"الاعلام،927()2/:"السامي

)549(سنةالمتوفىالمالكياللقانيالحسنبنمحمدابوعبداللهناصرالدين:هو

"الفهرس:انظر،خطيةنسخعدةلهاوحاشيته،(1/595):"الظنون"كشف:انظر

.762()2/:"والحواشيالشروجو"جامع،(4047-68)3/:"الشامل
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كرد،للشرعموافقاإلايقعلاعمابهاحترز"الوجهين"ذي:وقوله،مانع

معرفة.لاجهلاكانتموافقةتكنلمإنفانها،تعالىاللهومعرفة،ئعالودا

لدهور1مدىلقضا1يسقطأنالجمهورلدىالعبادةوفي67

بأنالقضاءسقوط:هيالفقهاءجمهورعندالعبادةصحةانيعني

.اخرىمرةفعلهاإلىيحتاجلا

الفجيدلدىالأمرأولأوبالجديدالقضاءعلىئبنى68

مبنيوالمتكلمينالفقهاءبينالصحةتعريففيالخلافأنيعني

كونهفعلى؟الاولبالامراوجديدبأمرهوهلالقضاءفيالخلافعلى

خرجحتىتفعللمالتيالعبادةفيمذهبهمالمتكلمونبنىجديدبامر

جديدنصيردلملماالقضاءيوجبونفلاللأمرموافقةانهامنوقتها

الاولالامرعهدةمنيخرجفلاالفقهاءبنىبالامرأنهاوعلى،بقضائه

فيللمولفالمسالةهذهوستاتي،الشرعيةللشروطمستوفبفعلإلا

بهيعنياجادمنفاعلاسمالميمبضمهو"المجيد":وقولهالامر)1(،

.الاصولعلمفيللنظرالممعن

خبرذيلدىمأمورظنأوالأمرلنفسوفاقهوهي96

،)2(السبكيعبدالكافيبنعليالدينتقيبهيعنيخبر""ذي:قوله

)1(

)2(

المؤلف.يشرحهلمالذيالقسممنوهو(2ه)4رقمالبيتانظر

نشر"صاحبهعامننصهونقل،للسبكي67()1/:"المنهاجشرحالابهاج"انظر

.(1/04):البنود"
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عندلكن،الشرعلأمرالوجهينذيموافقةهيعندهالصحةأنيعني

الموافقةتكفيالمتكلمينوعند،الامرنفسفيالموافقةمنلابدالفقهاء

المكلف.ظنفي

يظهرهذاعكسالفسادوفيالأثزيكونالعقدبصحة07

كالتصرفالعقدعلىالعقدمنالمقصودةالاثارترتبأنيعني

لاالصحةعنناشىفهووجدإذابالمنكوحةوالتمتعبالمبيعوالانتفاع

لانالعقدثمرةوجدتالصحةوجدتكلماأنهالمرادوليس،غيرهاعن

أثر.عقدهتمامقبلعنهينشأولاصحيحالخياربيع

منأثرهماعليهمايترتبمثلاالفاسدانوالكتابةالخلع:قيلفان

الثاني.فيوالعتقالاولفيالبينونة

لاصحيحوهوللتعليقبلللعقدليسأثرهماترتبأن:فالجواب

فيه.حلل

صحتهعكسالعقدفسادأنيعنيهذا"عكسالفسادوفي":وقوله

المنهيلانالفساد،يقتضيالنهيلانالعقد؛أثرعليهيترتبلاانهفي

منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:قال!ي!هوهو،امرنامنليسعنه

.)1(!ر
حنيفة.لابيخلافالمجموبنصهمردودعنهفالمنهيرد"لهو

يؤلصونقصالحقتعلقتلصأوحوالةتكنلمان71

اللهرضي-عائشةحديثمن()1718رقمومسلم،)7926(رقمالبخاريأخرجه(1)

.-عنها
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فيهاوراعواالمسألةهذهفيأصلهمخالفواالمالكيةأنيعني

فإذا،الملكيقبلفيماالملكشبهةيفيدالفاسدالبيعإن:فقالواالخلاف

،لأسواقاحوالةوهي،الثمنأوبالقيمةلملكاتقررأشياءأربعةأحدلحقه

.رهن)1(أوبيعبنحوبهاالغيرحقوتعلق،ونقصانها،العينوتلف

الاقتضاءيسقطأنوهيالإجزاءالعبادةكفاية72

....................................للقضاءالسقوطأو73

سقوطفيكافيةكونهاأي"العبادة"كفايةهوالاجزاءأنيعني

:أيالاقتضاء"يسقطأن"وهي:فقوله.عهدتهمنوالخروجالطلب

قيلالاجزاءأنيعنيللقضا"السقوط"أو:وقوله.شرعابالفعلالطلب

هويكونوعليه)2(،الحاجبابنقولوهوللقضاءالسقوطهوإنه:فيه

الشيءيكونبينهماالفرقمنالمؤلفعليهمشىماوعلى.الصحةعين

بأنهالقولعلىصعيداولاماءيجدلمكالذيالقضاءيسقطولامجزئا

قوليوعلى،الشافعيعندالماءوجدإذاوكالمتيممويعيد،يصلي

ويعيد.وصلاتهتيممهويجزئهيتيممفإنهالمالكيةعندضعيف

ئخصبالعبادةإذصحةمنأخص.....................وذا

مطلقاأخصالاجزاءأنوالمعنى،الاجزاءإلىإشارة"ذا":قوله

)1(

)2(

صاحبونقله(،175)ص/:"التسنقيح"شرحفيالقرافيكلامنصهوالقولهذ

".الثمن"ذكرفيهليسلكن.4(1)1/:"العشر"

)2/68(.:المختصر(["بيانفيالاصفهانيعنهحكاه
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،بالعباداتيختصالاجزاءلانمظلقا،منهأعموهي،الصحةمن

وعقدصحيحةعبادة:فتقول،والمعاملاتالعباداتفيتكونوالصحة

.مجزئعقد:تقولولا،صحيح

ينقلللاستواءوبعضهميدخلفيهاالقبولوالصحة74

غيرومنهمقبولالصحيجفمن،الصحةفييندرجالقبولأنيعني

وبعضهم،إلخ"حريرالبسإنوصحت"وعصى:(1)خليلكقول،مقبول

قوله:فيواللام،ظاهرغيروهوترادفهماأيوالقبولالصحةاستواءنقل

فهيالعملعلىالعامللتقويةلتقدمهالمفعولعلىدخلت"للاستواء"

ه[]يوسف(أ!ا!آتغبرونياللرةكنت!إن>:كقولهيةالتعدلتقوية

بالمكتوبيختصبلوقيلبالمطلوبالإجزاءوخصص75

فييدخل:قيلبالعباداتيختصنهقدمناالذيالإجزاءأنيعني

فقط.الواجبفيإلايدخللا:وقيل،،معاوالواجبالمندوب

الا!ضحيةفيبردةلابي!يهقوله:المندوبفييدخلقالمنحجة

لا"اربع:لمجيهوقولهبعدث")2(5أحدعنتجزئولن"اذبحها:بالعناق

والنبي،واجبةغيرفالاضحيةقالوا:.")3(...الأهفاحيفيتجزئ

)1(

)2(

)3(

)ص/25(."المختصر":في

.-عنهاللهرضي-لبراءاحديثمن(1691)قمرومسلم،(9)68رقمالبخارياخرجه

رقمبوداودو(،01851رقم)03/936حمد:و(،)1387رقممالكأخرجه

رقمماجهوابن244(،)7/:والنسائي)7914("رقموالترمذي)2028(،

=)2295(،رقم"الاحسان"حبانوابن)1292(،رقمخزيمةوابن)3144(،
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.بالاجزاءفيهاعبر!ه

فيالاجزاءيردولمواجبةالاضحيةأنالاخرالقولاهلوحجة

.مندوب

الشطنأهلعندالفسادوهوبالبطلانالصحةوقابل76

باطل،واماصحيحإمافالشيء،البطلانيقابلهاالصحةأنيعني

الشرعي،الامرالوجهينذيمخالفة:هوالمتكلمينعندفالبطلانوعليه

وفيالقضاء،يسقطولميجزئلمما:هوالعباداتفيالفقهاءوعند

الفساد""وهو:وقوله.منهالمقصودأثرهعليهيترتبلمما:المعاملات

الجمهور.عندالفسادهوالبطلانأنيعني

ئستفادللوصفنهليهمافالفسادالنعماقوخالف77

أنه:والمعنى،اللهرحمهأبوحنيفةوهو،ثابتابنهو""النعمان

بأصلهمنعما:عندهفالباطل،الباطلغيرالفاسدفجعلالجمهورخالف

بوصفه،ومنعبأصلهشرعما:والفاسد،بالدمالخنزيركبيع،ووصفه

بنالبراءعنفيروزبنعبيدحديثمن.وغيرهم468(،)1/467-:والحاكم

.-عنهاللهرضي-عازب

حسنحديث"هذا:الترمذيوقال.حديثمنحسنهمااحمد:الامامقال

الحديثهذاعلىوالعملالبراءعنفيروزبنعبيدحديثمنإلانعرفهلا،صحيح

يتعقبهولم"يخرجاهولمصحيححديث"هذا:الحاكموقال".العلمأهلعند

فيالملقنوابن012(،)13/:"مسلم"شرحفيالنوويوصححه،الذهبي

386(.)9/:المنير"البدر"
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منمنعوإنما،جائزبالدرهمالدرهمبيعفأصل،بدرهميندرهمكبيع

للوصف"نهيه"ما:فقوله.الربويالدرهمزيادةهوالذيالوصفأجل

لوصفه.بللاصلهلاعنهنهيماالفسادانيعني

قرناالأداءباسملهاشرعاعينابوقتالعبادةفعل78

هو:الاصطلاحوفي،بهالمطالبالحقدفع:اللغةفيالاداء

الوقت.عليهااشتمللمصلحةشرعالهاالمعينوقتهافيالعبادةإيقاع

الفعؤ4هولعاضدالئمقيحصلبعضبفعلوكونه97

البعضفعلولوالوقتفيالبعضبفعليحصلالاداءأن:يعني

.داءفكلهاالصلاةمنركعةادرككمن،الوقتخارجالاخر

قولهوهولهذاالمقويالعاضدللنصأي"النص"لعاضد:وقوله

البعض:وقيل")1(.الصلاةأدركفقدالصلاةمنركعةأدرك"من:!م

للصحيح.مقابلانوهما،قضاءكلها:وقيل.أداءوالبعضقضاء

قضاءخارجايكونوماأداءوقتهفيماوقيل08

ظاهر.تصوره

فوسعامضيقازمنمنشرعامنقدرهماوالوقت81

وقتاكانسواءشرعالهاالمقدرزمنهاهوالعبادةوقتان:يعني

العبادةفعلمنأكثريسعما:هوالموسمعوضابطمضيما،أوموسعا

رضي-هريرةأبيحديثمن)706(رقمومسلم)058(،رقمالبخاريأخرجه)1(

.-عنهالله
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العبادةفيهتفعلماقدرعلىيزيدلاما:هووالمضيق،الصلاةكأوقات

شرعا.وواقععقلاجائزالموسعالوقتأنوالتحقيق.كرمضان

جوازمعيعقللاالوقتأولفيالصلاةوجوب:قيلفإن

فيه.واجباكونهيعقللاوقتفيتركهجازفما،الوقتلاخرتاخيرها

غيرالوقتحصصمنحصةفيواجبةائصلاةأن:فالجواب

معين.غيرأشياءثةثلامنواحدالكفارةخصالفيالواجبأنكما،معينة

علماقدأوجبهالذيسبقلماتدأركاالقضاوضذه82

كقوله:وقتهفيولومنهوالفراغالشيءإتمام:لغة"القضاء"

!اسكم<>قاذاقضئتص301[،]النساء/<لصلنىقضمتتوفاذا>

ه[01/]الجمعة<لصلوةقضي!فإذا>،2[00/]البقرة

لهاالمقدرالوقتخارجكلهاالعبادةفعل:هوالاصطلاحوفي

علملشيءتداركاالفعلذلككونحالفي-الاداءالصحيحفيعلى-

إليه،الوصولالشيءوتدارك،وقتهخصوصفيفعلهوجبماتقدم

.إيضاحزيادةلهذاوسيأتي

سمعقدالجوازفيهماومنهمنعوماواجبالأ!اءمن83

:حالاتثلاثلهالاداءأنيعني

بهيقملمممنوقتهافيالصلاةكاداءواجبايكونان:الاولى

.قضاءكونهفيإشكاللاالوقتبعدهذامثلوتدارك،مانع

قضاءتداركهوتسمية،الحائضكصومممنوعايكونأن:الثانية

نأعلىبناءحقيقةقضاء:وقيل،وجوبلهيتقدململانه؛مجاز:قيل
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إيضاحهيأتيكمامانعمنهمنعوإنالوجوبسببانعقادفيهيكفيالقضاء

الله.شاءإن

هذاتداركفتسمية،للصومالمسافركأداءجائزايكونأن:الثالثة

أيضاقضاء:وقيل،الوجوبوقتفيالتخييرإلىنطرامجاز:قيلقضاء

مانعمنهمنعوإنرمضانبدخولالوجوبسببلانعقادنطراحقيقة

.رمضانفيالسفر

الأداءينفرذوربماوالقضاءالأداءواجتمع84

....................................النفلفيو[نتفيا85

كالصلواتمعاوالقضاءبالأداءيوصفماالعباداتمنأنيعني

إلاتقضىلافانهاكالجمعةيقضىولابالاداءيختصماومنها،الخمس

النفل.كمطلقداءولابقضاءيوصفلاماومنها،ظهرا

اعادهخارخالوتكريرهاوالعباده..................

..............................للعذر86

سواءالاصطلاحفيالاعادةهوأخرىمرةالعبادةفعلأنيعني

الجماعة.فضللطلبأولخللأعيدتوسواء،لاأمالوقتفيأعيدت

فيهاخللمنلعذريكونأنلابدالتكرارأنيعني"للعذر":وقوله

قولومنهثانيا،الشيءفعل:هيلغةوالاعادة.مندوبتحصيلأو

")1(-
لوبه:

=:"الكامل"فينسبةبلاوهو،عقبةبنوالعوامكثئرمنهمواحدلغيرلبيتنمسب)1(
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تعيدهالوأحدوثةانقضتماإذاجليسهاودالبيضالخفراتمن

.أخرىمرةبهاتحدثيعني

1قررلعذرسهولةإلىغيراحكمو[لرخصة.........86

[لنبيوغيرهاعزيمة[لأصلئيبقاء)1(علةمع87

إلىصعوبةمنغيرحكمهيالاصطلاحفيالرخصةأنيعني

كانماالتغييربقيدفخرج،الاصليالحكمسببقياممعلعذرسهولة

ماالسهولةبقيدوخرج.عربمةوهيالخمسكالصلواتأصلهعلىباقيا

صعوبة:إلىغيرمافمثال.النسخوهما،مساوإلىأوأصعبإلىغير

عليهالمنصوصالاطعاموبينرمضانصومبينالتخييرحكمتغيير

هوالذيفالتخيير.[184]البقرة/الاية(يطيقون!يص>وعلى:بقوله

فيالمنصوصالصومتعيينوهو،منهأصعبهوماإلىغيرأسهل

إلىغيرماومثال.[185]البقرة/(فليصقهالمثئهرمنكمشهدفمن>:قوله

فيوهما،الحرامالبيتاستقبالإلىغيرالمقدسبيتاستقبال:مساو

.سواءوعدمهاالصعوبة

الوضوءكتغيير،لعذرلالكنسهولةإلىتغيرما"لعذبى"بقيدوخرج

لكن،ينتقضحتىشاءمابوضوئهيصليناوهومنهاسهلهوبماصلاةلكل

رخصة.يسمىفلاالتغييرقبلماكحالةالتغييرحالةبلطرألعذرلاهذا

(1/48):"ليمالاا"و،يينلدللخا(1/891):"ئرلنظاوا5شبالاا"و،(2/408)

لي.للقا

.قيام:وطالاصلفيكذا()1
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المسلمينمنالواحدمصابرةوجوبتغييرالاصليالسببقيامبقيدوخرج

المسلمينقلةالاولالحكمسببلان؛اثنينمصابرتهإلىالكفارمنعشرة

نسخ.وهذا)1(المصابرةمشقةوعذرها،بكثرتهمذلكبعدزالتوقد

فهوالرخصةسوىماأنيعني("،النبيعزيمة"وغيرها:وقوله

أولعذرلاسهولةإلىاو،صعوبةإلىتغيرأواصلا،يتغيرلمماعزيمة

علىيصحولا،مرادههذا،الاصليللحكمالسببقياممعلالعذر

معأسهلإلىاومساوإلىاواصعبإلىالتغييرأنمنعلمتلماإطلاقه

الواسطةوجودفالتحقيق،نسخايكونقدكلهاالاصليسببقيام[]عدم

الناعم،اللينوهو،الرخصمن:لغةوالرخصة.والعزيمةالرخصةبين

المصمم.القصد:لغةوالعزيمة

ترذدلهمفيهوغيرهتوجدجزماالصدونفيوتلك88

مابالمأذونومراده،نزاعبلاالمأذونفيتكونالرخصةأنيعني

المؤلفومراد،والجائزوالمندوبالواجبهووذلك،مطلقاعنهينهلم

الرخصةومثال،نزاعبلاوجائزا،ومندوبا،واجبايكونالرخصةفعلأن

حفظلوجوبواجبفهو،الهلاكخافإذاالميتةالمضطرأكل:الواجبة

رخصةفهي،السفرفيالصلاةقصر:المندوبومثال.الموتمنالنفس

السلم:الجائزةومثال.الندبيةيرىمنعندالسفرفيوالافطار،مسنونة

الذمة.فيموصوفبيعهوالذي

.المذكورةزيادة:ط(1)
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المكروهوهوالمأذونغيرأنيعنيتردد"لهمفيه"وغيره:وقوله

العلماءاختلفهناومنلا؟أمالرخصةمتعلقيكونهلوالحرامبقسميه

جوازوفيالميتةوأكلالصلاةقصرفيلهيرخصهلبسفرهالعاصيفي

سند)1(رجحهماهوالمالكيةعندوالصحيح؟المكروهالسفرفيالتيمم

ءمطلقا)2(الجوازمنمرزوقوابنعبدالسلاموابنوالقرطبي

قمنامتناعهبمطلقأصلىمنأخرجلماتجيوربما98

يقتضيكليأصلمناستثنيماعلىطلقتربماالرخصةأنيعني

ولالزر>:هوأصلمنمستثنىفإنه،العاقلةعلىالديةكضرب،المنع

العاقلةتغريممنعيقتضيكلياصلفهو164[]الاتعام/أخر!(وترواززه

عليهتطلققدفمثله،الاصلهذامناستثنيلكنهغيرها،جناية

ذلك.ونحوالعريةوكبيع،الرخصة

"بمطلق:وقوله."أصل":لقولهنعت"قمن":المؤلفوقول

جديرأصلمنأخرجما:وتقريره،جديربمعنى"قمنب"متعلق"امتناعه

كانسواءبالاطلاقومراده،الشرعيخرجهلملوالمخرجذلكبامتناع

الميتة،يأكللمإنالموتكخوفالشاقفالعذر،لاأمشاقلعذرلاخراجا

ذلك.ونحوالعاقلةعلىالديةوضربكال!لمالشاقالغيروالعذر

)1(

)2(

فقهاءمنالازديأبوعليخلفبنالحسينبنحريزبنإبراهيمبنعنانبنسندهو

":المذهب()الديباجانظرهـ(5415)تالطرازسماهالمدونةشرحله،المالكية

126-127(.)ص/

52(.)1/"النشر":انظر
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الدليلهوصحبنظرالوصولللخبربهوما09

التوصليمكنماهوالاصولييناصطلاحفيالدليلأنيعني

يسمىأنهمنهيفهم،يمكن:فقولهم.خبريمطلوبإلىفيهالنظربصحيح

بالخبري،والمراد،بالإطلاقلابالامكانفالعبرةفيهينظرلمولودليلا

،الخبريغيرمنبهحترزو،اسميةأوفعليةكجملةخبريةنسبةيتضمنما

الحدودوهيبالمعرفاتالمعروفهوالخبريغيرإلىالموصلفان

تعريفه.لهيأتيوالنظر.والرسوم

.المطلوبلىإبهلتوصلايمكنلاإذسدالفامن"صح":بقولهواحترز

واصطلاحا:،الارشادوهيالدلالةمنفاعلبمعنىفعيل:اللغةفيوالدليل

ولا،يفهملماوفهمامرمنهيفهمبحيثامركوناو،امرمنامرفهم

مركبا.إلاالاصوليينعندالدليليكون

فسجلالعلبمأوبحكمظنإلىفكرمنالموصلوالئظز19

وأعلمإلىالمؤديالفكرهو)1(الاصطلاحفيالنظرأنيعني

الطن.أفادظنيةكانتوإن،العلمألمحاديقينيةالمقدماتكانتفان،ظن

فيحركتهاأما،المعقولاتفيالنفسحركةوالفكر

الموصلبينتبيانيةفكر""من:قولهمن"ف"من،فتخييلالمحسوسات

03[]الحج/(الأوثنمنآلررهفاضتهنبو>:كقوله،الفكروهو

وقوله:هلعلمالموصلأوأي"لعلمأو":وقوله.الرحهمسهيوالاوثان

.محكالاا:ط(1)
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نسبة.أوبذاتالعلمكانسواء:بالاطلاقومراده،مطلقاأي"مسجلا"

مشتهروذاتصديقومعهتصورقضاغيرهرك1الإدر29

المعنىإلىالنفسوصول:هوالاصطلاحفيالإدراكأنأولااعلم

ناالمؤلفكلامومعنى،الشعورفهوبتمامهلاإليهوصلتفان،بتمامه

بإثباتعليهحكمأيعليهقضاءغيرمنالمعنىإلىوصلتإذاالنفس

والبياضوالمرارةالحلاوةمعنىإلىكوصولها،عنهنفيهأولهشيء

ئقلحقاالمدركلان،لصورةامنتفعلوهو،تصورايمسىفهذا،والسواد

ذهنه.مرآةفيصورهاتنطبعالماهيات

الموضوععلىالقضاءمعالادراكأنيعني"تصديق"ومعه:وقوله

إدراكإلىوصلتإذاالنفسأنومرادهتصديقا،يسمىبالمحمول

الإيجابموردهيالتيالحكميةوالنسبة،بهوالمحكومعليهالمحكوم

الاربعةالادراكاتفهذه،واقعةغيرأو،بالفعلواقعةوكونها،والسملب

ومذهب،تصوراتأربعةمنمركبفالتصديقوعليه،التصديقهي

فهووعليه،فيهشروطقبلهوالثلاثةالرابعالتصورهوالتصديقأنالحكماء

تصوراتأربعةبعدإلايمكنلاالتصديقانعلىمتفقفالكل،بسيط

لهاإثباتغيرمنالحكميةوالنسبة،والمحمولالموضوعتصور:وهي

وقوعها،عدمأوبالفعلوقوعها،وتصور،الشاكمنيقعكمانفيولا

الثلاثةالتصوراتعلىتوقفهإن:يقولمركبالتصور:يقولمنأنإلا

هو:يقولبسيطهو:يقولومن،أركانهاعلىالماهيةتوقفمنالالمول

شرطها.علىالماهيةتوقفمن
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إيجابهاأوالنسبةسلبهوهلالحكمفياختلفواأنهمواعلم

تحتطائلولا،انفعالافيكونإيجابهاأوسلبهااعتقادأو،فعلافيكون

.الخلافهذا

التصديقكونهوالمشهورأنيعنيمشتهر"وذا":المؤلفوقول

المناطقةقدماءومذهب،المتقدمةالاربعة)1(التصوراتمنمركبا

لانه؛تصديقاعنهنفيهأوللموضوعالمحمولإثباتسميوإنما،خلافه

التسميةمنتصديقافسموهوالتكذيبالتصديقيحتمللذاتهوالخبرخبر

الاحتمالين.باشرف

ينقسماعتقادوغيرهعلماغلمتغنردونجازمه39

)2(يوافقهلاهوإنفاسدأوئطابقهدرإنصحيحالى49

الحكمأنيعني،الحكمبمعنىللقضاء"جازمهم(:قولهفيالضمير

التشكيكولاتغييرهيمكنلاجازماكانإذاالموضوعإلىالمحمولبتسبة

الجزءمنأكبرالكلوأن،الاثنيننصفالواحدبأنكالحكم،بحالفيه

اعتقادفهوالتشكيكيحتملجازمهكانوإن.علماالاصطلاحفييسمى

قدمالفلاسفةكاعتقاد،الحقخالفإنوفاسد،الحقطابقإنمطابق

للتشكيك.قابلالواقعفيلانه؛فيهيشكونلاكانواوإنالعالم

اعتدلماأوضدهأولراجحاحتملماوشذوالظنوالوهئم59

.تيقالتصدا:ط(1)

فق.يوا،بقيطا:تلمطبوعاا(2)
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نقيضاحتمالمعهكانبأنجازمغيركانإذاالحكمأنيعتي

وشك،،وظن،وهمإلىينقسمعدمهأوالنسبةوقوعمنبهالمحكوم

كالحكم،راجحااحتمالانقيضهاحتمالمعبالشيءالحكم:هوفالوهم

كذبه.لاالعدلصدقالاحتمالينمنالراجحلأن؛خبرهفيالعدلبكذب

بصدقكالحكممرجوحااحتمالاالنقيضاحتملبانالوهمضدوالظن

الاحتمالاتتساويمعالنقيضاحتملما:والشك.خبرهفيالعدل

.خبرهفيالحالمجهولبصدقكالحكم

ملاحظةالوهمإذالتصديقمنليساإنهما:والشكالوهمفيوقيل

الواهمأن:والتحقيق،وعدمهالوقوعفيالترددوالشك،المرجوح

لتعارضشكهكانإنالشاذوأن،مرجوحاحكماالمرجوحبالطرفحاكم

هناومن،حاكمغيرفهوالنظرلعدمكانوإن،بالترددحاكمفهوالأدلة

لا؟أوقولايعدهلالوقففياختلف

،حرامالوهماتباعأنفاعلموالشكوالظنالوهمحدعرفتفاذا

نإجائزالعملئةالفروعفيواتباعه،أيضاحرامالعقائدفيالظنواتباع

علىغلبوانواحد،عدلبشهادةكالقضاء،شرعيمانعمنهيمنعلم

الاعتبارساقطوالشك،الغالبعلىالنادرفيهقدمممافهوصدقهالظن

النجاسة.إصابةفيالتنكمنكالنضحالنادرفيإلا

.....................جزما...يختلفالأكثرينعندوالعلم69

بأنمثلافالعلم،جزئياتهفييتفاوتالمخلوقاتعلمأنيعني

لا!وعلمهبالتواتر،الحاصلالعلممنأقوىالاثنيننصفالواحد

94



منأقوىاليقينوعين،اليقينعينمنأقوىاليقينوحق،علمنايساوي

)1(.اليقينعلم

غرفبنفيهدبضهم.....................

التعلقبحسبتفاوتالفحققلدىلهوانما79

علملمعلومتعذدمعفنحتماتحادمنلهلما89

نإ:قائلاجزئياتهفيالعلمتفاوتنفىالمتكلمينبعضأنيعني

وعدمالجزمإلىبالنسبةونظريهفضروريهواحدانكشافالحادثالعلم

فالأنبياء،المتعلقاتبكثرةعندهميتفاوتنماوإ،سواءالتشكيكإمكان

لان،غيرهميعلمهلممااللهصفاتمنعلمواوالسلامالصلاةعليهم

قوله:معنىهووذلك،متعددةمتعلقاتهاواحدةصفة)2(عندهمالعلم

يتفاوتالعلمأنوالتحقيق،"لمعلومتعددمعمنحتماتحادمنله"لما

لمج!النبيعلمانشمكولا،والجماعةالسنةاهلمذهبوهونفسهفي

الذيالقدرنفسفيالعوامعلممنأقوىالمؤمنينعواميعلمهابمسألة

واضح.وهوالعوامعلمه

الإيمانإليهماينتميهلوالنقصانالزيدعليهئبنى99

الجزمفيبالقوةنفسهفييتفاوتهلالعلمفيالخلافأنيعني

وزيادتهه-التصديق-بمعنىالايماننقصفيالخلافعليهيبنى

.(1/57):"النشر"انظر(1)

المتكلمين.بعضاي)2(
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إلىبالنظرالقرآنيةالاياتبهصرحتكماوينقصيزيدانهوالتحقيق

ونقصانها.ايضاالاعمالزيادةإلىوبالنظر،التصديقنفس

بالمقصودالعلمانتفاءهوالمحمودالمذهبفيجاوالجهل001

شانهبماالعلمانتفاءهو-الصحيحالمذهبفي-الجهلانيعني

خلافعلىأدركأو،البسيطالجهلوهواصلايدركلمبانليعلميقصدان

العالم.قدمالفلاسفةكاعتقاد،المركبالجهلوهوالواقعفيهيئته

مثلاالأرضينتحتبماالعلمعدم"المقصود"،:بقولهوخرج

خلافعلىالمعلومإدراكالجهل:وقيلهاصطلاحاجهلايسمىفلا

المركب.إلايتناوللاالحدوهذا،الواقعفيهيئته

اكتناقلةالشهوفيوالعلمنسياققلعلممازو[ل101

والقوةالحافظةالقوةمنالمعلومزوالهو:النسيانانيعني

اكتنان:هووالسهو.لزوالهحاصلغيرلانهتحصيلهفيستانف،المدركة

المدركة،القوةعنغائبغيرانهمعالحافظةالقوةعنغيبتهأيالمعلوم

النسيان:وقيل،تنبيهبادنىلهفينتبهالحاصلالمعلومعنالذهولفهو

هما:وقيل،وغيرهالمذكورعنغفلةوالسهوالمذكور،عنغفلة

.)1(مترادفان

والفستهجنالقبيحوغيرهحسندنهينهلمربناما201

الواجبفيهفيدخل،عنهاللهينهلمماشرعاالحسنأنيعني

.(1/06):""النشرانظر(1)

51



وأحراممنعنهاللهنهىما:هوالمستهجنوالقبيح.لجائزولمندوبو

فلاوالقبيحالحسنبينواسطةالمكروهوقيل،الاولىخلافاومكروه

وهوعليهالثناءيسوغلالانهحسناولا،عليهيذملالانهقبيحايسمى

.)1(الحرمينإمامقول

هلذلكونحووالنائمكالبهائمالمكلفينغيرأفعالفيوالخلاف

المعتزلةعندوالحسن.تحتهطائلولافيهفائدةلا،لاأوالحسنمنهو

قبحه.ماوالقبيحالعقلحسنهما

وسفروممرضبىكحائضالعذرذيعلىالصوميجبهل301

فيهوالمسافروالمريضرمضانفيالحائضفياختلفأنهيعني

لا؟أمالعذروقتفيعليهمواجبالصومأنعليهميصدقهلونحوهم

الحائضعلىحراملانه؛ظاهرةعليهمواجبغيرهو:يقولمنحجة

وجوازلمسافروللمريضالتركجائزولانه،عليهاوجوبهتنافيوحرمته

ايضا.وجوبهينافيتركه

القضاءعليهميجبأنهعليهمالوجوببصدقيقولمنوحجة

فدل)2(،واجبوالبدلالفائتمنبدلابهالآتيفكأن،فاتهممابقدر

لوأنهذلكيوضحومما.منهبدلايكنلموالاواجبالفائتأنعلى

لافانهرمضانمنفاتماتداركنيةغيرمنالفائتةالايامقدرصام

)1(

)2(

":الاحكام"وانظر216(،)1/:""البرهانفيبمعناهوهو"النشر"،فيعنهنقله

.للآمدى73(72-/1)

.يدل:الأصل
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واجب.قضاءانهعلىفدل،الصومذلكيجزئ

الوجوبسببانعقادفياختلفواالعلماءان:للذهنهذاوتقريب

سببهبانعقادلوجوبهتداركا،قضاؤهيجبواجباالشيءبهيسمىهل

شرطتخلفاوكالحيضالوجوبمانعالوجوبسببتاثيرمنمنعولو

فيبالفعلالصوموجوبشرطلانوالسفركالمرض)1(الوجوب

مذهبوهوالصوابهوالقولوهذا،المرضوعدمفيهالاقامةرمضان

بينالفرقمنرشدلابنتبعاالمؤلفعليهدرجلماخلافاالجمهور،

انعقادصاحبإذاإلاواجبايسمىلاأو،والسفرالمرضوبينالحيض

هذافائدةوتظهر.الشروطكلووجودالموانعكلانتفاءوجوبهسبب

الوجوبصدقفعلى،رمضانمنالفائتةالايامصيامنيةفيالخلاف

قولوهذاالفائتالواجبلذلكتداركاالقضاءينويالعذروقتعليه

ماصيامتداركلان،الأداءينويالوجوبصدقعدموعلى،الجمهور

]دص/(دصايامصمنفعذة>:كقولهجديدبدليلمؤتنفواجبفات

،القولهذاعلى)2(الحيضفيفاتهامابصومالحائضع!يووامره184[

البيت.قصد"وجوبفي"وهو:المؤلفقولمعنىهووهذا

وضحلديهئمفيهوضعفهرجحالأولغيرفيوجوبه401

بدابهلقائليضدهأوللأداقصدوجوبفيوهو501

قلم.سبقولعله،لما:الاصلفيبعده)1(

رضي-عائشةحديثمن)335(رقمومسلم)321(،رقمالبخاريخرجهفيما)2(

.-عنهاالله
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المرضبينالفرقمنقدمناماهوالاولبالبيتالمؤلفمراد

صدقيمنعفانهالحيضوبين،الوجوبصدقيمنعانفلاوالسفر

انهمنقدمناماهوالثانيبالبيتومراده.رشدابنقالهماعلىالوجوب

فيهينويضدهوعلىالقضاء،البدلفيينويبالوجوبالقولعلى

ثمرته.بمعنىالخلافإلىراجع"وهو":قولهفيوالضمير،الاداء

الفضلوربالأنبياباعثالفعلبغيريكففولا601

مقدورغيرالفعلغيرلان؛بفعلإلايكلفلاتعالىاللهأنيعني

]البقرة/إلاوشعهأ(نفساددهبنتلا>:يقولتعالىوالله،للمكلف

النفسبإذعانالتكليفواما.[16]التغابن/لسطعغ(ماللهفأدقوأ>،286[

في-فهوالذنبعلىبالندموالتكليفبالعقائد،وتصديقهاوانقيادها

منالانفعالبمجردلاذلكإلىالمؤديةبالاسبابتكليف-الحقيقة

اربعةيشملالمؤلفكلامفيوالفعل.الثانيفيوندمالاولفيإذعان

.والترك،القلبفعللانهالمصمموالعزم،والقول،الفعل:وهياشياء

فعلا.تسميتهفيإشكالفلامثلاوالزناكالسرقةالطاهرالفعلاما

قوله:فيوذلكاللسانفعللانهفعلااللهسماهفقدالقولوأما

لاية.ا[211]الانعام/(فعلوهمارفيولوشاغرورألقولازخرف...>

التقى"إذا:مج!ي!قولهفعلاكونهعلىفالدليلالمصممالقصدواما

قداللهرسولياقالو:النار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمان

قتلعلىحريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلعرفنا

54



)1(.!ء
دخلقبيحفعلصاحبهقتلعلىالمصممعزمهانغ!يملمحبينحبه"

غ!ي!:لقولهبهيؤاخذفلاالهمعنالمصممبالعزمواحترز،الناربسببه

تعالى:وقوله")2(،...كاملةحسنةلهكتبتيعملهافلمبسيئةهم"من

.[221/عمران]الوليهحا(للهوتفشلاأنمن!غطايفتانهمستإد>

ينهمهم>لولا:تعالىقولهفعلانهعلىفالدليلالتركواما

يضنعون(كانوامالبئمىألسحمتكلهصِواقيقوقؤلهصعنلاخبارولربنيوت

صنعا،المنكرعنوالنهيبالمعروفللأمرتركهمفسمى63[]المائدة/

كففسمى")3(ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:كييهوقوله

قولعملالتركلانويدل.فعلالكفانعلىفدلإسلاما،الاذى

الراجز:

)4(المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

بقوله:المؤلفمرادهوفعلاالتركوكون

المذهبصحيحفي(فعل)والتركالنبيمطلوببالنهيفكفنا701

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.-عنهاللهرضي-بكرةأبيحديثمن)2888(رقمومسلم،31()رقمالبخارياخرجه

رضي-عباسابنحديثمن(131)رقمومسلم،1964()رقمالبخارياخرجه

.-عنهماالله

رضي-عمروبنعبداللهحديثمن(04)رقمومسلم،(01)رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-موسىابيحديثمنأيضاواخرجاه-.عنهماالله

فيولعله.أخرجهبكاربنالزبيران192()7/:"الباري"فتحفيالحافظذكر

منه.المطبوعفياجدهولم""الموفقيات

والكف.:المطبوعاتفي
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والانتهاء،التركبمعنىالكفهوالشارعبهكلفناالذيأنيعني

للمنهيالضدبفعليحصلفعلوذلك،عنهالمنهيعنالنفسصرفأي

يقصدفقدالضدفعلوأماالانتهاء،هوبالذات]ف[المقصودعنه

يتأتىلاوذلك،عنهغافلاالمتكلمكانإذاأصلايقصدلاوقدبالالتزام

تعالى.اللهكلامفي

يجيالبيتبعدذامنوسردهاالمنهجفيذكرتفروعله801

وماشهادةرسموعمممافضلذكاةخيمرأوشزبمن901

الضخذافادرالعلففيمفرطكذاالزهنوذوثاظرعطل011

علممماوشبههاوليهاوعدمبعيبردتوكالتي111

:(1")المنهج"حبصاقولوهوقبلهلبيتبامتعلق"شربمن":فقوله

كمنلكنقدرةبنفعلهكمنتاركفعلكمنوهل

شرابفضلعندهمنأنيعني،شربمنكامنبنفعقدرةلهأي

الحق،وهوفعلالتركأنعلى؟ديتهيضمنماتحتىمضطرايعطهفلم

.ضمانفلامقابلهعلىلا

بهيخيطهاجائفةذيمنخيطامنعمنإلىيشير"خيط"أو:وقوله

أيضا.فعلالتركأنعلىديتهيضمنماتحتى

المالكي،الفقهعدقوفيمنظومةوالمنهج،(المهجإعدادشرحهمع-96)صر/)1(

هـ(129)تالزقاقالحسنلابي"المذهبقواعدفيالمنتخب"المنهجاسمها

.(1051،4791)3/:"والحواشيالشروح"جامعانظر.قديماطبعت
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وأمكنتهمقاتلهتنفذلمبصيدمرمنإلىيشير"ذكاة"،:وقوله

لا؟أمفعلالتركأنعلىبناءيضمنهلماتحتىيفعلفلمتذكيته

جارهزرععنمائهفضلمنعمنإلىيشيرما"،"فضل:وقوله

أيضا؟فعلالتركأنعلىبناءيضمنههل،هلكحتى

جدارصاحبمنهفطلبهاعمدعندهمنإلىيشير"وعمد":وقوله

بله.مقاعلىلايضمنفعلالتركأنفعلى،سقطحتىيفعلفلمسقوطهخائف

منأنمعناهالثانيإلىالاولإضافةعلى"شهادة"رسم:وقوله

نأعلىيضمنهفانهالحقتلفحتىحقوثيقةأيشهادةرسمأمسك

""شهادةوعطف""رسم:قولهوتنوينالإضافةعدموعلى،فعلالترك

الحقوثيقةإلىيشير"رسم":قوله؛مسألتانفهما،العاطفبحذف

الحقضاعحتىالشهادةكتممنأنيعني"شهادة":وقوله،المتقدمة

لا؟اوفعلالتركلانيغرمهل

اليتيمعلىالناظرعطلهماإلىيشيرناظر"،عطل"وما:وقوله

وترك،إمكانهمعالكراءلعدمغلتهفاتتحتىيكرهفلم،عقارهمنونحوه

فعل؟غيرلانهلاامفعلالتركلانيضمنهل،تبورتحتىالارض

وهوللرهنالحائزالرهنصاحبيعني"الرهن"وذو:وقوله

بناءيضمنهل،الكراءبعدمغلتهفاتتحتىيكرهولمعطلهإذاالمرتهن

لا؟امفعلالتركانعلى

معدابةلهدفعتمنإلىيشير"العلففيمفرط"كذا:وقوله

يضمنفهل،ماتتحتىالعلفلهايقدملمثماعلفها:لهوقيلعلفها
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فعل؟هوهلالتركفيالاختلافعلىبناءلاأو

بمعنىللفاعلبالبناءوليها"وعدمبعيبردت"وكالتي:وقوله

يرجعهلفيفلسالقريبوليهايزوجهاالعيبذاتانإلىيشير،أفلس

الاخبارتركلانلا؟امللغرورفعلسكوتهالانبالصداق؟الزوجعليها

المذكورهالخلاففيهالمسائلهذهوشبههبفعلليسبالعيب

تحققاقدللأعلامبالفعلتعلقاقدالوقتقبلوالأمز112

بالفعلالجمهورعنديتعلقالتكليفأقساموسائرالامرأنيعني

الفعلإيجادوجوباعتقاد:الاعلامومعنى،بهإعلاماوقتهدخولقبل

.الاحكامباقيعليهوقسالايجاد،نفسلامثلاالواجب

فرواوقومالتلبسحاليستمرلزامللا7وبعد113

فهوالمباشرةقبلإلزاماالتكليفبهتعلقوقتهدخلإذاالفعلأنيعني

ه"للالزاموبعد":قولهمعنىهووذلك،لامتثالبايباشرهنبأوملزممكلف

يتعلقالوقتدخولوبعد:اي،الالزاممنحال"يستمر":وقوله

الفعلمباشرةحالمستمراالإلزامذلككونحالللإلزامالتكليفبه

بهاالتكليفيزللممثلاالصلاةفيأحرمفمن،منهالانتهاءالىوالتلبس

هوالحق.وهذا،منهاجزءنتفاءباكلهالانتفاءمنهايفرغحتىعليهمستمرا

الحرمينإماموهملأصوليينامنقوماانيعني"فروا"وقوم:وقوله

أنهوزعموا،المباشرةبعدالالزاماستمرارمنفرواوالمعتزلةلغزاليو

فيه.فائدةلاعبثوهو،الحاصلتحصيلخوفالمباشرةبابتداءينقطع

منالمركبةالعبادةأنمنانفاذكرناماوهوضاهرالمذهبهذاورد
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وسياتي)1(ظا!هـ،وهوكلهاضاعتمنهاجزءضاعإذاكالصلاةاجزاء

فيه.شرعإذاالكفايةفرضفيتطهرالخلافثمرةأن

نبحظبرددرعليهولايقدئملهمنتربدفلبر114

..........................................التعئذ...1وذ115

وإنماإلزاماوقتهقبلبالفعليتعلقلاكانلماالتكليفأنيعني

جائز،ولامجزغيرتقديمهكان=فقطبهالاعلامسبيلعلىبهيتعلق

وكونه،يجزئولايجوزلاتقديمهانعلىيدليلزملاوقتهقبلفكونه

هويجوزلاوكونه،"يجزئ"فليس:بقولهالمولفمرادهويجزئلا

منخالياإقداماعليهيقدملااي"يقدمحظردونعليه"ولا:بقولهمراده

لملانهبهمرمابغيراتلانهيجزولميجزلموإنما،المنعوهوالحطر

ولا،ظاهرذمتهبراءةفعدمبهمرمابغيراتىومن،وقتهفيإلابهيؤمر

:يقولاللهلأن،الشرعيوجههاعلىإلاالعبادةعلىالاقداميجوز

.[]يونس(و*!تروتاللهعلىأملكمأذتءالله>

وقتهقبليجزئلاالذيهذاأنيعنيالتعبد""وذا:المولفوقول

والصومهكالصلاةللتعبدتمحضماهوعليهالاقداميجوزولا

إليه،تقدمإذاالأمرعلىأقدممضارعالاخير"يقدم":وقوله

وقته.قبلالفعلفعلأيمضعفاقذممضارعوالاول

فزتضىفيهفالتقديئمللفعلتمحضاوما............

.(11)9رقمالبيتانظر()1
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تقديمهيرتضىالمفعوليةيعنيللفعلتمحضإذاالفعلانيعني

الفعلمنالمقصوديكونان:للذهنوتقريبه،مجزجائزلانهوقتهقبل

الوديعةورد،الدينكقضاءالفعلإيقاعبمجردتحصلمعقولةظاهرةثمرة

التقديميشتمللممامجزجائزاللزوموقتقبلفتقديمه،والمغصوب

.)1(العارضلذلكفيمنع"وتعجل"ضع:نحومحرمامرعلى

جلبقدنصدونخلفففيهينتسبوهذاهذاالىوما116

وشائبةالتعبدشائبةفيهماايوهذا"هذا"إلىالمنتسبانيعني

لا؟امويجزئيجوزهلتقديمهفييختلففانه،كالزكاةالمفعولية

لمانطرابعدمهوالقول،المفعوليةشائبةمنفيهلمانظرابالتقديمفالقول

كقضاءالفقيرخلةسدقصدحيثمنمثلافالزكاةالتعبد،شائبةمنفيه

حيثومن،الفعلبمجردالثمرة)2(حصولحيثمنونحوهالدين

غيرتعبديامرفهيمنهالمخرجوالقدرالمخرجالقدرعلىالتنصيص

منوعشرينمئةزكاةانوحدهالانسانيعقلوكيف،المعنىمعقول

الاربعين!كزكاةالغنم

المترددفيالخلافمحلانيعني،"جلبقدنص"دون:وقوله

نصيردلمإذافيمالا؟اموقتهقبليقدمهلوالمفعوليةالتعبدبين

تقديمهبجوازالتصوردماومثال.خلافبلاوالاجازالتقديمبجواز

الأعضاءهذهخصوصلان،والمفعوليةالتعبدبينمترددفإنالوضوء

)1(

)2(

.(1/67):"النشر"انظر

.وصول:الأصلفيرسمها
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فيهتظهرلاتعبديأمرنظيفةولوللمحدثغسلهاولزومغيرهادون

.التعبديغيرفيكظهورهاالفعلنتيجةحقيقة

التنظيفلان؛المعنىمعقولالاعضاءهذهينظفالوضوءوكون

طهارةفيالنيةيشترطلاأبوحنيفةكانولذا،الفعلبمجردثمرتهتحصل

نأإلا،النظافةبالكلالمقصودوأن،الخبثكطهارةإنها:قائلاالحدث

)1(،الصلاةوقتدخولقبلتقديمهجوازعلىالمسلموناجمعالوضوء

.("نص"دون:المؤلفقولمعنىهووذلك،بالنصخارجفهو

فنتبةبرلدىالادبلاالأهرإنوقال117

لاالامرأنزعمواالفنفيانتباهلهمالاصوليينمنقوماأنيعني

عندهمالتكليفيةالاحكامكلوكذلك،الفعلمباشرةعندإلايتوجه

،المباشرةعندإلاتوجدلاالتأثيرلشرائطالمستجمعةالقوةأنزاعمين

المباشرةقبلالفعلوجودعدمفدل،أثرهعنهيتخلفلاالتامالمؤثرلان

التامةالقدرةعندإلايتوجهلاعندهموالتكليف،المؤثرتمامعدمعلى

فلاالمباشرةالانسانيتركأنهذاعلىيلزم:لهمقيلوإذا.التأثيرعلى

مباشرةعدممنالمتوجهاللومبأنأجابوا،أبدابتكليفخطابإليهيتوجه

وهو،الفعلعنالكفوهو،بضدهالتلبسعلىمرتبالتلبسقبلالفعل

المؤلف:قولمعنى

الأسشىأدقمنوهيبالكفالتلبسعلىقبلهفاللوم118

.القطانلابن(1/691):"و"الإقناع،المنذرلابن34()ص/:""الاجماعانظر(1)
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خلافأنهيظهروالذي)1(،التحقيقهوهذاأنالسبكيابنوزعم

،يباشرهبأنمأمور،فيهالشروعقبلبالفعلمكلفالانساننو،التحقيق

قاعدةوهي،وغيرهملاشاعرةامنالمتكلمونقررهاعدةقاعلىمبنيوهذا

وهي،سمعولاعقلمنإليهالرجوعيجبعليهادليللابالعيانباطلة

الفعلعلىفالقدرة،ذلكلاستحالةزمانينيبقىلاالعرضإن:قولهم

وجودعلىتقدمتفلو،محالزمانينعندهمالعرضوبقاءعرضعندهم

هذاعلىفليزم.لانعدامهالهامتعلقايكونفلاوجودهعندلعدمتالفعل

قبلههلاحدوثهحالإلزامتعلقبالفعليتعلقإنماالامرأنالباطلالاصل

حصلقدرهعالاثمبهطفهلالكفايةرنفيوهي911

بالمباشرةينقطعهلالامرفيالخلافثمرةبهيعني""وهي:قوله

بالمباشرةبانقطاعهالقولعلىأنهوالمعنى؟الفعلبتمامإلاينقطعلاأو

القولوعلى،لهالبعضبمباشمرةالجميععنالكفايةفرضفيالاثميسقط

الكفايةهفرضبإتمامإلاذلكيسقطلاالاخر

مصيبتمكنافموجبئالزقيبكلفللامتثال012

انفقداعليهتمكنشرطترذداوالابتلابينهأو121

فقط،الامتثالهي:فقيلالتكليففائدةفياختلفأنهيعني

هل،الاختبارأعنيالابتلاءتكونوتارةالامتثالتكونتارةهي:وقيل

الاولفعلى؟فيعاقبالتركعلىيعزمأو،فيثاببالفعلويهتميعزم

.2(1/17):"البنانيحاشيةمع-الجوامع"جمع:انطر()1
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فالتمكنالثانيوعلى،التكليفتوجهفيشرطالفعلإيقاعمنفالتمكن

منالمفهومالتكليفإلىعائد"تردد"فاعلوضمير،بشرطليسمنه

.والفائدةالحكمةبمعنىكلف

امتنعبالذيأمرمنعلممعويقعيجوزتكلي!عليه122

المنصورالمحققالمذهبفيكالصمورأمرمنعلمفي123

الامتثالهيهلالتكليففائدةفيالخلافعلىينينيأنهيعني

:مسالتانالابتلاء؟وتارةالامتثالتارةهياو،فقط

التمكنفبللامربامكلفأنهالمأموريعلمأنيمكنهل:هيالأولى

نهأيعلمأنيمكنلاأو،لابتلاءالتكليفائدةفاأنعلىبناء،لفعلاإيقاعمن

فقط،الامتثالفائدتهأنعلىبناءالفعلإيقاعمنالتمكنبعدإلامكلف

يتمكنلاأو،الخطابعليهفيتوجهمنهايتمكنيدريلاذلكقبلبأنه

"مع:بقولهالمؤلفمرادهيالمسألةوهذه؟الخطابإليهيتوجهفلامنه

التمكن،قبلمكلفبانه-للمفعولبالبناء-امرمنعلماي،امر"منعلم

هوالاكبرالمقصودلان"مع"بلفظةبالاخرىالمسالةهذهربطوانما

لها.تابعةكانهافهذه،الأخرىالمسالة

لاوأنه،التكليففوائدمنالابتلاءأنالمسألةهذهفيوالحق

فيفانه،العظيمالقرآنبشهادةالفعلمنالتمكنالتكليففييشترط

ذلك،منالتمكنقبلبذبحهمكلفنهعلمولدهبذبحإبراهيمامرقصة

تعالى:فالكماففعل؟ولدهلذبحيتهيؤهلوابتلاؤهاختبارهوحكمته

الابتلاءالتكليفهذاحكمةانبيناللهإنثم]الصافات[(!(للجبينوتلإ>
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.[]الصافات!<المبينتببؤالرهذاإن>:بقوله

وحدهالامرعلمبماالتكليفويقعيجوزهل:هيالثانيةالمسألة

الجواز،والتحقيق؟فعلهمنيتمكنلاالمكلفأنمعاوالما!ورالامراو

بهفالتكليف،فعلهمنيتمكنلاانهالماموردونوحدهالامرعلمفيأما

معولدهبذبحإبراهيمكلففالله،فيهإشكاللاواضحالابتلاءلحكمة

عليهنصكما،الابتلاءلحكمةولدهذبحمنيتمكنلاإبراهيمانعلمه

ه!<اكبينتببؤاالوهذاإن>:بقوله

نهارفيعمداأفطرتمن:فيهالمختلفالأصلهذافروعومن

التكليفعلىبناءالكفارةتلزمهابعينهاليومذلكفيحاضتثمرمضان

كفارةولاالابتلاء،لحكمةفعلهمنيتمكنلاالمكلفأنالامرعلمبما

يتمكنلاانهمعاوالمامورالامرعلممعوأما.الاخرالقولعلىعليها

الفلانياليومفيتحيضبأنهاامرأةأخيرنبياأنفرضنالوكما،الفعلمن

علمبماالتكليفجوازعلىبناءصومهافتتاجعليهافهل،رمضانمن

الاخر؟القولعلىبناءلااو،فعلهمنيتمكنلاأنهمعاوالمامورالامر

التيالفائدةانتفتالوقوعشرطانتفاءالمأمورعلمإذا:قيلفإن

.الامتثالعلىالعزمهي

الحديثلهذاويدل،الشرطوجودتقديرعلىموجودةأنها:لجوابفا

")1(؛...معكموهمإلاوادياقطعتمماأقوامابالمدينة"ان:الصحيح

حديثمن(191)1رقمومسلم،أنسحديثمن)9283(رقمالبخاريخرجه)1(

.-عنهمااللهرضي-جابر
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شرطتقديرعلىعليهالعزممنهموجدالغزوعنالعاجزينهؤلاءلان

:الشاعر)1(وقال.الغازيثواببذلكلهمفحصلالامكان

ارواحانحنوسرناجسوماسرتملقدالعتيقالبيتإلىياظاعنين

راحافقدعجزعلىاقامومنقدروعنعجزعلىاقمناإنا

يتمكنلاانهالمأمورعلمبماالتكليفيصحلا:)2(الآمديوقال

وقوله:،""تكليف:بقولهيتعلق"امتنع"بالذي:المؤلففقول.فعلهمن

للفاعل،بالبناءالاخيرو"امر".""امتنع:بقولهيتعلقامر"منعلم"في

واما،لآمرعلمفيامتنعبالذيالتكليفويقعيجوز:عليهالمعتىوتقرير

التكليف،جوازفيخلاففلاالامرجهلاوالتمكنبعدمالمأمورعلمإذا

ولو،الخميسيومفيمثلاثوببخياطةعبدهيكلفانللسيدفيجوز

مثلا.نبيبإخبارالخميسيومقبليموتبأنهعالمالعبدانفرض

)1(

)2(

فيحلكانابنلهذكرهماهـ(،536)تالصنهاجيالعريفلابنبنحوهماالبيتان

ونصهما:،(1/961):""الوفيات

أرواحانحنوزرناجسومازرتممضرمنالمختارإلىياواصلين

راحاكمنعذبىعلىاقامومنقدروعنعذرعلىاقمناإنا

.هـ(165)تالهمدانيحميربنمحمدديوانفيأيضاوهما

"النشر":فيوقال)1/116(.:"الإحكام"فيبمعناهوهو،بنصهاجدهلم

نصرهالذيوهو،التحقيق"وهو:المسالةفيالتكليفجوازرتجحمابعد71()1/

."التكليفصحةعدمعلىفيهاالاتفاقوغيرهالامديحكىوانالسبكي
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الألفاظومباحثالقرانكتاب

فيزيدتكماوالنونالالففيهزيدت"قرأ"مصدرلغةالقران

القرانفمعنى،المفعولاسمبمعنىالمصدروهذا،والرجحانالغفران

الناقةقرأت"ما:الاخيرومنالمبرز،المظهرأوالمتلو:أيالمقروء

:كلتوم)1(ابنقولومنه،بطنهامنجنيناوأظهرتبرزتما:أيسلا"

جنيناتقرألماللونهجانبكرأدماءعيطلذراعي

العربلان؛جمعبمعنىقرأمنمشتقالقرانبأنالقولوعلى

بمعنىمصدرفهو=فيهجمعتهأي"الحوضفيالماء"قرأت:تقول

الكتبعلومثمراتجامعأيقارئبمعنىفالقران،الفاعلاسم

عليهاهزيادتهمعقبلهأنزلتالتيالسماوية

وغيرهالشافعيإليهذهبفما،مهموزأصلهأنالتحقيقأنواعلم

،الاقترانأوالقرينةمنمشتقوأنه،أصليةالنونوأن،مهموزغيرأنهمن

فهو=ببعضمقترنبعضهاأوبعضصدقعلىقرائنبعضهااياتهلان

يقرأوهوكثيرابنبحرفيقرأ-اللهرحمه-والشافعي،التحقيقخلاف

الهمزةتخفيفمنأنهوالتحقيقهمز،بلاالمواضعجميعفيالقران

مهموزغيرأنهلا""سلهم:قولهنحوقبلها،الساكنإلىحركتهابنقل

فوزنه:الشافعيقولوعلى"فعلان"التحقيقعلىالقرانفوزنأصلا،

.937()ص/"الانباريابن"شرحانظرمعلقتهفي()1
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منالعلماءمنكثيراستشكلهوما،تعالىاللهلكتابعلموهو.""فعال

وإليه،واضحفحلهواللاموالالفالعلميةوهما:معرفيناجتماع

:""الخلاصةفيمالكابنبقولالاشارة

نقلاعنهكانقدماللمحدخلاعليهالاعلاموبعض

سيانوحذفهذافذكروالنعمانوالحارثكالفضل

وهومبحثجمعالمباحث"الالفاظ"ومباحث:المؤلفوقول

:الاصطلاحوفي،والتفتيشالفحصاللغةفيوالبحث،البحثمكان

الالفاظمباحثوالمقصود،عنهنفيهأوللموضوعالمحمولإثبات

والمطلق،والمقيد،والخاصوالعام،والنهيمرلاكا،عليهاهوالمشتمل

وغير،والمنطوقوالمفهوم،والمنسوخوالناسخ،والمبينوالمجمل

والتقييدالاطلاقكإثباتالموضوعاتلهذهالمحمولاتفاثبات،ذلك

المؤلف:قولفيبالبحثالمرادهوعنهنفيهاأوللفظمتلاوالنسخ

."الالفاظ"ومباحث

وللتعبدالاعجازلأجلمحمدعلىمنزللفمر124

المنزل،الباهرةالمعانيعلىالمشتملاللفظهوالقرانأنيعني

مثله،بسورةالاتيانعنالخلائقعجزإظهارلاجل!محمدعلى

حكمالهأنمعحكمهمنهذاعلىاقتصروإنما،بقراءتهالتعبدولاجل

بالقيدينحاصلغيرهعنتمييزهلان؛بهاوالعمللاياتهكالتدبرأخرى

لانالنبويةالاحاديث=بمنزلليسما""منزل:بقولهفخرج،الاولين

منالقرانغيرمحمد""على:بقولهوخرج.عليهتنزللمألفاظها
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الاعجاز""لاجل:بقولهوخرج.والانجيلكالتوراةالسماويةالكتب

")1(...بيعبديظنعندانا":]وعلا[جلكقوله،الربانيةالأحاديث

المنسوخةلاياتا"للتعبد":بقولهوخرج.لاعجازينزللملانه،الحديث

.")3(فارجموهمازنياإذالشيخةوالشيخا"يةوا،)2(والخنعالخلعكسورةتلاوتها

السنةأهلمذهبوهو،المؤلفعليهمشىماهووالتحقيق

)1(

)2(

)3(

هريرةأبيحديثمن)2675(رقمومسلم)5074(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

التسميةفياجتهادأنهوالظاهر31(392،0)ص/سيأتيوما،هناالاصلفيكذا

كتبفيالقنوتفيالسورتينبهاتينالدعاءرواياتبعضفيجاءماإلىاستنادا

ومئله(..ونخنلك،بك)نؤمن:272()1/:"المدونة"تهذيبففي،المالكية

334()3/:"البيان"اضواءفيالمؤلفأنإلا،المجتهد"و"بداية"الاستذكار"في

والحفد.الخلعسورتي:المعروفلاسمباذكرهماقد(051)ص/:""المذكرةوفي

ونخلعنكفركولانشكركالخيرعليكونثنيونستغفركنستعينكإنا)اللهم:ولفظهما

ونحفد،نسعىواليكونسجدنصليولكنعبدإياكاللهم،يفجركمنونترك

بنأبيمصحففيوكانتا(ملحقبالكفارعذابكإنعذابكونخشىرحمتكنرجو

59(،)2/:شيبةأبيابنأخرجه.رمضانوترفيبهمايقنتعمروكان،كعب

583-)2/:""المغنيوانظر.(012)2/:والبيهقي،(011)3/:وعبدالرزاق

.(851-1/481):"و"الاتقان،72(724-2)6/:"المنثورو"الدر،(458

حديثمن()1916رقمومسلم)0683(،رقمالبخاريأخرجهالحديثأصل

ابنأخرجهاللفظوبهذا،...والشيخةالشيخ:لفطدون-.عنهاللهرضي-عمر

)2383(رقم"الموطأ"فيمالكوأخرجه،الزهريطريقمن)2553(رقمماجه

":الباري"فتحانظر.كعببنأبيحديثمنشاهدوله،المسيبابنطريقمن

.(583585-)8/:المنير"البدرو"،(1/471)2
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المعانيهوالقرانان:الكلاماهلمنكثيريزعمهمالاوالجماعة

لغيرالقرانألفاظتكونأنعليهيلزملانه؛الالفاظدونبالنفسالقائمة

.القولمنمنكروهو،الله

منهبسورةالفصحاءاليلغاءوهمالعربتحدىأنهإعجازهووجه

علىالخلقلقدرمخلوقمنكانلوإذ،اللهمنأنهعلىفدلفعجزوا،

بالصرفة.لابالعجزإعجازهأنوالتحقيق،بمثلهالاتيان

نقلهالخلافيمنهوكونهالبسلمة1تعزىللقرانوليس125

فعتبررأيللوفاقوذ[كنظرالقراءةالىوبعضمهم126

منأوالفاتحةمنايةهيهلالبسملةفياختلفواالعلماءأنيعني

إجماعا،القرانمنفهيالنملفيالتيإلاأصلا؟ايةليستأوسورةكل

هيالذيبالحرفقرأمن:)1(فقالالاقوالبينجمعالعلماءبعضنو

كثير،ابنبحرفيقرأالذيكالشافعي،إليهبالنسبةاية[]فهيفيهاية

فيهايةليستالذيبالحرفقرأومنكثير،ابنحرففيايةوهي

وفيايةالحروفبعضفيأنهاهذاوحاصل،إليهبالنسبةايةفليست

اية.غيربعضها

[161]البقرة/<ولذااللهاتخذوقالو>:قولهمنالواو:هذاونظير

منوكالفاء.الشاميوالمصحفعامرابنحرففيثابتة]غير[)2(فانها

)1(

)2(

إلى)1/76(:البنود""نشرفيونسبه)ص/301(،:"المذكرة"فيورتجحه

العسقلاني.حجرابنالحافظ

.مهرانلابن(112)ص/:""المبسوطانظر.لازمةزيادة
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بعض]عند[حرففإنها03[]الشورى/<أتديكمكسبتفبما>:قوله

)بمافيها:المدينةفيبقيتالتيالمصاحفانمع،كعاصمالقراء

ذلك.ونحو،فاءبلا(أيديكمكسبت

قوينفيبهفللقراءةرويبالاحادمامنهوليس127

....................................كالاحتجاج128

كلفظقراناكونهيثبتلمفرانانهعلىبالاحادالمرويانيعني

وكلفطايمانهما(،)فاقطعوا:الصحابةبعصلقراءةفي)ايمانهما(

وكقراءة،(متتابعاتأيامثلاثة)فصيام:مسعودابنقراءةفي()متتابعات

أمهاتهموازواجهانفسهممنبالمومنينأولى)النبي:عباسوابنأبي

يجوزولاالقويالقولعلىبهالقراءةتجوزلاهذافمثل"ابلهموهو

صوبمفيالتتابعبوجوبوالشافعيمالكيقللمولذا،بهالاحتجاج

السبكيابنوصحح،والاحتجاجبهالقراءةتجوز:وقيل،اليمينكفارة

.)1(القراءةدونبهالاحتجاججواز

فسجلافجوزثلاثةفيهتحصلاماغير......005

أئيماسزالأمخمذووفقعزبيدبيالاسنادصخة912

:)2(شروطبثلاثةبهالقراءةتجوزالشاذانيعني

)1(

)2(

.(البنانيحاشيةمع231-/1):"الجوامع"جمعفي

الشاذ،قبيلمنفانهالثلاثةالشروطفيهتوفرتماانوالشارحالناظمعبارةتوهم

ناوالصحيح،التواترشرطقيهاتوفرماالصحيحةالقراءةنو،بهالقراءةوتجوز

هو=وهذاالتواتر،اشتراطدونالصحيحةالقراءةلإثباتكافيةالثلاثةالشروط
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دوننقلتهوثقةسندهلاتصالسك!ي!النبىإلىإسنادهصحة:الاول

.تقدحعلةولاشذوذ

بها.القراننزلالتيالعربيةفيجائزاوجهايوافقان:الثاني

بموافقةذلكويحصلالعثمانيالمصحفخطموافقة:الثالث

العثماني.المصحفنسخجملةمنواحدة

)1(:الجزريابنقال

احتمالايحويللرسموكاننحويوجهاوافقماوكل

الاركانالثلاثةفهذهالقرانهوإسناداوصخ

السبعةفيأنهلوشذوذهاثبتشرطيختلوحيثما

إلايثبتلاالقرانبأنيقولونالفقهاءمنوكثيروالاصوليون

)1(

بعضشرط"وقد)1/13(:"النشر":فيالجزريابنقال،المحققيناختيار

لاالقرآنأنوزعمالسند،بصحةفيهيكتفولمالركنهذافيالتواثرالمتأخرين

مايخفىلامماوهذا.قرانبهيثبتلاالاحادمجيءجاءماوان،بالتواترإلايثبت

ماإذ،وغيرهالرسممنالاخيرينالركنينإلىفيهيحتاجلاثبتإذاالتوالرفان،فيه

سواء،قرانابكونهوقطعقبولهوجبصك!ي!النبيعنمتواتراالخلافحرفمنثبت

"المرشدفيشامةابياختياروهذا.منهاهـالغرض".5.خالفهامالرسموافق

-131)1/:"المسائل"جامعفيكماتيميةوابن،بعدها(فما171)ص/الوجيز"

المقرئين-"منجدفيالجزريابنعنهنقلهكماالسبكيالدينوتقي114(،

اخرفي)ملحقةمفردةفتوىفيكماحجرابنوالحافظ(،017)ص/:"بتحقيقي

.964()8/:"الباريو"فتح(المقرئينمنجد

)ص/3(5:النشر""طيبة
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بأنوأجيب،تتواترلمأنهامعالبسملةقرآنيةبإثباتواعترض،بالتواتر

قرآنيتها.أثبتمنعلىهوإنماالاحتجاجهذا

غبزقدمنلدىلهاتواتراالنظؤورجحالثلاثةمثلى013

الثلاثة:القراءقراءةالمارةالثلاثةللشروطالمستوفيمثالأنيعني

منوهو،القعقاعبنيزيدأبوجعفرأما.ويعقوبوأبوجعفر،،خلف

عرفة:ابنفيهفقاليعقوبوأما.ائمدينةأهلقراءكبارومننافعشيوخ

فيهفقالخلفوأما.عمروأبيعنأخذهالأنهالسبعةفيداخلةقراءته

.)1(منهمموافقحرفكلفيلهإذالسبعةمنملفقةخلفقراءة:السبكي

قرئبل،بالثلاثةالقراءةمنعالمسلمينمنحذانعلملا:أبوحيانوقال

الامصار)2(.سائرفيبها

الثلاثةقراءةأنيعنيلها"تواتراالنظر"ورجح:المؤلفوقول

فيالسبكيقال،متواترةأنهاالعلماءبعضعندالنظررجحالمذكورة

.السقوطغايةفيتواترهابعدمالقولإن:")3(الموانع"منع

...............أجمعواعليهالسبعتواتر131

)1(

)2(

)3(

.(353/)ص:"حلموامعا"في

.القراءاتفيمطولةفتوىمن(901)ص/:"المنجد"فيالجزريابنعنهنمله

35(.0)ص/

فيبعدها(فما-101)ص/:"المنجد"كتابهفيفصولأالجزريابنعقدوقد

ولاالمتقدمينالعلماءمناحدينكرلممشهورةنهاو،الثلاثالقراءاتعنالدفاع

جاهل.إلاذلكفيينازعولا:قال.بهاالقراءةالمتأخرين
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عامرابن:وهمتواترهاعلىمجمعالسبعةالقراءقراءةأنيعني

عندفالقراءات.والكسائيوحمزةوأبوعمروكثيروابنوعاصمونافع

بينفيهومختلف،السبعوهومتواتر:أقسامثلاثةالفقهاءوبعضالقراء

وعند.صحةشرطفيه)1(اختلماوهووشاذ،كالثلاثوالصحةالتواتر

سوىماوهووشاذ،السبعوهومتواترالفقهاء:وبعضالاصوليين

جوازهاوالتحقيق،السبععلىزادبماالقراءةعندهمتجوزفلا،ذلك

.تقدمكمابالثلاثة

يقغحشؤالوحيفييئنولم............

للحشوية،خلافالهمعنىلاشيءالوحيفييكونلاأنهيعني

فيالواوأنعلىبناءالعلمفيالراسخونيعلمهمعنىفلهالمتشابهوأما

بناءوحدهاللهيعلمهأو،عاطفة7[/عمران]آللع!(فىلزسخون>و:قوله

بالايمانالخلقاختبار-الاخيرهذاعلى-والحكمة،استئنافيةأنهاعلى

بذلكالعلمفيالراسخينتعالىمدحكماالفهمعدممعوالاذعان

.7[/عمران]ال<ربناعندمنءتمبهءامنايقولون>:بقوله

للعقولظهوالذيغيزدليلبلائعنىبهوما132

نأعقلايجوزلاأنهيعني"حشو(:قولهعلىعطف"ما"لفظة

منهالمتبادرظاهرهغيربهيعنى-لفظأي-ماولاحشوالوحيفييقع

فيتحريرهاللهشاءإنيأتيكما،المرجوحالمحتملعلىيدلبدليلإلا

خل!:لأصلا(1)
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ليسأي،يرادبمعنى""يعنىفاعلنائب"غير":فقوله،التأويلمبحث

ذلك.علىبدليلإلاظاهرهغيربهيرادمافيه

بعيذلهوالعك!قللقطعيفيذقدبالمنضموالنقلى133

نأيجوزالقاطعفالدليل،الخبربصحةالقطعيفيدالنقلأنيعني

فيالرازيالفخروحكاهنقليا،يكونأنيمكنلا:وقيلنقليا،يكون

إلىسبيللاامورعلىيتوقفبالخبرالقطعبأنلهواحتج")1("المعالم

والتأخير،،والتقديم،والنقلالمجاز،عدموهي:بهاالقطع

.)2(العقليوالمعارض،لاشتراكوا،لاضماروا،والنسخ،والتخصيص

المنضمبواسطةاليقينيفيدقدالنقلبأنهذاعنالجمهوروأجاب

هيئاتأنفيشكفلا،حاليةقرائنمنأومعنويأولفظيتواترمنإليه

مماذلكونحوالتواترمنبهاالإخبارإلىانضملماقطعيةمثلاالصلوات

بقوله:المؤلفمرادهووهذا،النقلياتمنبالضرورةالدينمنعلم

"بالمنضم".

يفيدلاالخبربأنالقولأنيعنيبعيد"له"والعكس!:المؤلفوقول

زائدة""للقطع:قولهفيواللام،لبطلانهكذلكوهو،بعيدمطلقااليقين

القطع.يفيدقد:والاصل،بهالمفعولعلىداحلة

)1(

)2(

منكثيرفيكررهالمتكلمينمنوغيرهالرازيعندكليقانونوهو24(.)ص/

تفنيدفي"والنقلالعقلتعارض"درءكتابهتيميةابنالإسلامشيخلفوقد،كتبه

.(141-1/0)مقدمتهانظر.ونقلاعقلابطلانهوبيانالقانونهذا

العقلي.في:الأصل
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والمفهومالمنطوق

إليه.منطوقايسمىالمفهومأناعلم

ئشتعملبهاللفظلذي1وفوتأصملفللقصد1فيلهمعنى134

أصالةباللفظالمتكلمقصدهالذيالمعنىهوالمنطوقأنيعني

لاأنهاللفظمنبالاصالةمقصوداكونهوإيضاح،اللفظمنبالذاتأي

اللفظكانسواء،باللفظالنطقمجردعلىإلااللفظمنفهمهيتوقف

المعنىنفسلان؛المنطوقمنالمجازأنفالتحقيقمجازا،أوحقيقة

وهذا،ذلكتبينالمجازوقرينة،باللفظالمتكلممقصودهوالمجازي

فياللفظعليهدلماالمنطوق:قولهممعنىهوالمنطوقبهفسرنااللد

النطق.محل

حئمل1لغيز1إنوظاهر1غيريحتمللاماأفاد1إذنص135

لامعنىأفادإذانجصايسمىالنطقمحلفيالدالاللفظأنيعني

.]القرة/691[<؟ملةعشزهت!ك>:كقولهالعددكأسماءغيرهيحتمل

"رأيت:كقولكمرجوحااحتمالاآخرمعنىاحتملإنظاهراويسمى

.الشجاعالرجلويحتمل،المفترسالحيوانفيظاهرفهوالاسد"

يسمىاللفظانالاحتمالاتاوالاحتمالانتساوىإنانهوسياتي

ومحتمل.ومجملوظاهر،نص:رباعيةالقسمةفصارتمجملا،

"احتمل"فاعلنائب"الغير":وقوله.للمفعولبالبناء""احتمل:وقوله

الفعلية.الجملإلا5يتولالاالشرطلأنمحذوفة
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دلاماعلىالنصويطلقتجفىلهذينمنوالكل136

........................الوحيكلاموفي137

،المتقدممعناهأحدها::اصطلاحاتاربعةلهالنصأنيعني

كانسواء،كانمعنىايعلىالدالاللفظ:الثالثالظاهر،:الثاني

سنة.أوكتابمنالوحي:الرابم5قياساأوإجماعاأوسنةأوكتابا

دخلقدفيهبالصريحليسماهلوالمنطوق.........

الإيماءأوالاشارةأوبالاقتضاءعليهدلفيمااختلفواأنهميعني

المنطوقفيداخلأنهفعلى؟المفهومأوالمنطوقفيداخلهوهل

ماوهوصريحغيرومنطوق،تقدمماوهوصريحمنطوق:قسمينيكون

هوفالمنطوقمفهومأنهوعلى.الإيماءأوالاشارةأوبالاقتضاءعليهدل

فقط.إلخالقصد"فيله"معنى:قولهفيماتقدم

يستقللادونهماعلىلفمايدلأنقتضاء1دلالةوهو138

..............................اللزومدلالة913

محذوفعلىالتزامدلالةلفطيدلانهيالاقتضاءدلالةأنيعني

شرعا،أوعقلاعليهتوقفهأوعليهصدقهلتوقف؛دونهالكلاميستقللا

اليدينلذي!قوله:عليهالصدقلتوقفبالاقتضاءعليهدلمافمثال

فييعنييكن")1(لمذلك"كل:؟نسيتامالصلاةاقصرت:لهقاللما

هريرةأبيحديثمن)553/99(رقمومسلم)714(،رقمالبخاريأخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-
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لانهكذباالكلاملكانبالاقتضاءعليهالمدلولهذاتقديرولولا،ظني

.الكذبحقهفييستحيلجمي!وهو،ركعتينمنسلم

وماوالنسيانالخطاامتيعن"ركاع:حديثايضاأمثلتهومن

هيلانهاالمؤاخذةهوبالاقتضاءعليهفالمدلول")1(.عليهاستكرهوا

مرفوعامنهاشيءفليسوالاستكراهوالنسيانالخطأنفساما،المرفوعة

كذبا.الكلاملكانالمقتضيتقديرفلولا،الامةفيكلهالوقوعها

وشئل>:تعالىقولهفيوالعيرالقريةسؤال:عقلاالتوقفومثال

بهذامثلهكذا]يوسف/82[فيها<أقبلناالتى-والعيرفيها!نااثتىالقرية

بهمثلواوإنما،ذلكيمنعلاالعقلانوالظاهر،الاصوليينمنكثير

.العادةعلىجريا

بالاقتضاءيدلفإنهبالصلاةالامر:شرعاالمقتضيعلىالتوقفومثال

حرمت>:وقولهدونها.شرعاتصحلالانها،بالطهارةالامرعلى

منجماعةنفىوقد،والأصوليينالفقهاءكتبفيدورانهيكثراللفظبهذاالحديث)1(

بلفظهوجداهانهماحجروابنعبدالهاديابنذكرلكن،اللفظهذاوجودالحفاظ

":و"التلخيص64(،)2/:"الراية"نصبانظر."التيميالقاسمابي"فوائدفي

/1(-103.)203

حديثمنحسنها،الصحابةمنجماعةعناخرىبالفاظالحديثجاءوقد

حبانابناخرجه."..والنسيانالخطأأمتيعنتجاوزالله"إن:بلفظعباسابن

(356)7/:والبيهقي،(4/017):والدارقطني،(1/202)6:""الاحسان

.(391)8/:""الروضةفيالنوويوحسنهحبانابنصححهوالحديث.وغيرهم

.(488948-)2/:"العاقلالرجل"تنبيهحاشيةوانظر
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بهايتعلقلاالأمهاتنفسلأن]النساء/23[(أ!يئعلئنيم

فيتقدمكمابالأفعالإلاتتعلقلاالشرعيةالأحكاملأن،شرعاالتحريم

محذوفعلىبالاقتضاءالكلامفدلإلخ"الفعلبغيريكلفولا":قوله

امهاتكم.نكاج:تقديره

تاالايماكذاكإشار؟ذاتمثلى..................

ذاتمثلالاقتضاءدلالةاي،هي:تقديرهمبتداخبر""مثل:قوله

التزامدلالةمنهاكلاانفيوالايماءالاشارةدلالةمثلاي،الاشارة

مبتدأالوزنلضرورةبالقصر"الايما":فقوله،صريحغيرمنطوقوأنها

منحال"كذاك":وقوله.أتىفاعلاسم""ات:وقوله،""اتخبره

كونيحالفيهواتوالايما:المعنىوتقرير.الخبرفيالمستترالضمير

ومنالتزامدلالةمنهماكلاأنفيالاقتضاءهوالذيالمذكوركذاك

الصريح.الغيرالمنطوق

غلماقدلهالقصذيكنلملمااللفظإشارةفأول014

دلالةوهو-قبلهالبيتفيالمذكورينالقسمينمنالأولأنيعني

بلبالأصالةمنهمقصوداليسمعنىإلىاللفظإشارةهو-الإشارة

دونالمذكورعلىالاقتصارلصحةضرورةإليهتدعلمأنهمع،بالتبع

لحسالمحكئم(إكالرفثالصيامليلةلحخأص>:تعالىقولهكدلالةتقديره

لمالايةفانالوطء،منجنباأصيحمنصومصحةعلى]البقرة/187[

بهاقصدولكنالوطءمنجنباأصيحمنصومصحةبالأصلبهايقصد

منجزءباخريصدقوذلك،الصومليلةأجزاءجميعفيالجماعجواز
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علىبالاشارةفدلالنهار،قبلالاغتساليسعمايبقلمبحيث،الليل

جنبا.أصبحمنصومصحة

ستةالحملامداقلان-عنهاللهرضي-علياخذ:امثلتهومن

مع]الاحقاف/15[(شهراثنثونوفصنله->وخملإ:تعالىقولهمناشهر

منأسقطتهاإنالعامينلان(]لقصان/14[عامثنفىوفصهفلهر>:قوله

أمدأقلبيانلقصدمنهماواحدةتسقلمفالايتان،ستةمنهابقيالثلاثين

أمدلبيانوالاخرى،والفصالالحملأمدلبيانإحداهماولكن،الحمل

الحمل.أمدأقلعلىبالاشارةدلتانهماإلا،الفصال

مسوغانوالظاهر"،اللفظ"إشارةخبرهمبتدا"فاول":وقوله

:)1(القيسامرئكقول،التفصيلمعرضفيكونهبهالابتداء

جروثوبانسيتفثوباتسديتهادنوتفلما

.للاطلاقوألفه،للمفعولبالبناء""علم:وقوله

ذويهلدىتقصدالفنفيوالتنبيهالإيماءدلالة141

عندمقصودةوالتنبيهالايماءدلالةتسمىالتيالدلالةأنيعني

بمعنى""ذويه:وقوله،الاصولفن"و"الفن،بالتبعلابالأصالةالمتكلم

إلىواشار"دلالة"هوالذيالمبتداخبر"تقصد"وجملة،أصحابه

بقوله:تعريفها

فطنمنيعبهعفؤلغيريكنانبحكبمالوص!يقرنأن142

.وثوب...فئوب:الاصلفيووقع.(623)2/:""ديوانه(1)
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هيوالتقديرمحذوفمبتدأخبروصلتهاأنمنالمنسبكالمصدر

لملوبحكمالوصف-اقترانأي-يقرنأن-والتنبيهالايماءدلالةأي-

يليقلالانهالكلامبمقاصدالفطنلعابهالحكملذلكعلةالوصفيكن

ومثاله:،بالفصاحةيخلمافيهيكونلاالشارعوكلام،بالفصاحة

يكنلملولأنه(]المائدة/38[،أيديهمافاذغؤأوألسارقةلسار!و>

.فائدة"والسارقةالسارق"قولفيكانلماالسرقةلعلةالقطع

شعرهوينتفصدرهيضربجاءالذيالأعرابيقصة:أمثلتهومن

!م:لهفقال،رمضاننهارفيأهليواقعت،وأهلكتهلكت:ويقول

بلاالكلاملكانالمواقعةلعلةالرقبةعتقيكنلمفلو")1(،رقبة"اعتق

لانهالعلةمسالكفيالايماءأنواععلىالكلامللمؤلفوسيأتي.فائدة

منها.الثالثالمسلكهو

منهأنوعلى،إشكالفلافقطصريحالمنطوقبأنالقولوعلى

وبينالصريحالغيرالمنطوقبينالفرقيشكلفانه،صريحوغيرصريحا

والاشارةالاقتضاءمعالمفهومبينالفرقإلىفيحتاج)2(،المفهوم

الاصليالقصدمصاحبةالاشارةودلالةالمفهومبينلفرقووالايماء،

وأالصدقتوقفوهو،ظاهرالاقتضاءدلالةوبينبينهوالفرق.دونهاله

)1(

)2(

هريرةأبيحديثمن)1111(رقمومسلم)8706(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهاللهرضي-

هذهوكل:الئلاثالدلالاتذكربعد)ص/418(:لمذكرة""فيالمؤلفقال

.المفهوممنأنهاوالحق،مالالتزدلالةمنالثلاث
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ادقها،هوالايماءدلالةمعبينهوالفرق،دونهفيهاإضمارعلىالصحة

مقصودنهإلاللمتكلممقصودالمفهومنولاتعلمانللذهنوتقريبه

ممتوإن>:مثلاتعالىفقوله،تقدمكماالنطقمحلفيلاالنطقمن

اولاتغيركنإننهنايضامنهيقصد6[/علتهن(]الطلاقفأنفقوااولنتنر

اللفظ،يتناولهلمالمقصودهذاانإلا،عليهنالانفاقيجبلاحمل

الانفاقتخصيصهمنفهموإنما،اللفظيتناولهولمباللفظمقصودفهو

كنلوإذ،كذلكلسنالحواملغيروهنعنهنالمسكوتانبالحوامل

.فائدةبالذكرالحواملتخصيصفيكانلماكذلك

لشارق>و:فقوله،النطقمحلفيمقصودةالايماءودلالة

منالقطعانمنطوقهمنيقصدأيديهما<]المائدة/38[فاقطعوالسارقةو

كونهاالايماءدلالةمعالمفهومبينفالفرقهذاعرفتفاذا،السرقةاجل

الاشارةدلالةانفتحصل.دونهنطقا)1(اللفظتناولهمحلفيمفهومة

مقصودةالاقتضاءدلالةوان،بالتبعدخلتولكنبالأصلتقصدلم

عليهالمدلولالمقصودالمضمرعلىالصحةاوالصدقتوقفولكن

اللفظتناولهمحلفيمقصودةوالتنبيهالايماءدلالةوانبالاقتضاء،

نطق.غيراللفظتناولهمحلفيمقصودالمفهوموان،نطقا

معلوئمقلالموافقةمنه[لمفهوئمهومنطوقوغيز143

فيلااللفظعليهدلمافهو،المفهومهوالمنطوقغيرانيعني

قطعا.:الاصل(1)
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ومفهومالموافقةمفهوم:وهما!سمينإلىينقسموهو،النطقمحل

للفظةما"إعطاء:بقولهالموافقةمفهومالمؤلفوعرف.المخالفة

."هوالمخالفةمرماوغير":بقولهلفةلمخاامفهوموعرف.إلخ("المسكوتا

يتعلق"منه"؟وقوله."معلوم"خبرهمبتدأ"الموافقة":وقوله

اعتراضية."قل"هوالذيلامرافعلوجملة،للمفهوموضميره"معلومب"

المعتمدفيلهاسماالخطابفحوىووردالخطاببتنبيهئسمى144

،الخطابوفحوى،الخطابتنبيه:يسمىالموافقةمفهومأنيعني

الحنفيةمذهبعندهالمعتمدومقابل،الخطابمفهوم:أيضالهويقال

النص.دلالةيسمونهفانهم

ثبوتاأونفياأولىبابمنالمسكوتاللفظةمااعطاء145

بهالمنطوقالحكممنللفظثبتماعطاءإهوالموافقةمفهومأنيعني

بهالمنطوقالحكمكانسواء،والاحرىالأولىبطريقعنهللمسكوت

]النساء(ذرؤمثقاللايظلم>:نحوفالمنفي،موجباأوعنهمنهياأومنفيا

لهمافلاتمل>:نحووالمنهي.جبلمثاليظلملاانهبالاحرىيدل4[0/

وهذان،الضربعنالنهيعلىبالاحرىيدلفإنه]الاسراء/23[(في

نفيه.مطلوبعنهالمنهيلأننفيا"":المؤلفقوليشملهماالقسمان

لاثباتاهواصطلاحالإيجابفا،المثبتبهنعني،موجباأو:وقولنا

أمدومن!>:تعالىقولهومثاله،النفيهواصطلاحاالسلبأنكما

فيالأمانةثبوتفإن75[/عمران]ال<اليكيؤده2بقنطاتأ!هإنمقتخف

الذيالتعريفهذاوعلى.الدرهمفيثبوتهاعلىبالاحرىيدلالقنطار
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كانوإناسمهفييدخللافالمساويالموافقةمفهومالمؤلفبهعرف

.الاحتجاجفيمثله

يأهو،:تقديرهمحذوفمبتدأخبر"إعطاء":المؤلفوقول

وفعلهفعلهعمليعملالمبتدأهوالذيوالمصدر،الموافقةمفهوم

ومفعوله"ما"وهوالاولمفعولهإلىالمصدرفأضيف،مفعولينيطلب

عنه.المسكوتيعني"المسكوت":وقوله.عنهالمسكوت:الثاني

ثبوتا"و"نفيا:وقوله."إعطاء":بقولهيتعلق"أولىباب"من:وقوله

ومنفياكونهحالفيللفظماإعطاءأي"ما"منحالانمنكرانمصدران

:""الخلاصةصاحببقولالاشارةهذامثلوإلى،عنهللمسكوتثابتا

طلعزياكبغتةبكثرةيقعحالامنكرومصدر

المحتذيدعاهبلحنهساوىوالذيالخطابفحوىذاوقيل146

قسمين:الموافقةمفهومجعلبعضهمأنيعني

أولىفيهعنهالمسكوتكانماوهو،الخطابفحوى:أحدهما

بهةالمنطوقمنبالحكم

مساويافيهعنهالمسكوتكانماوهو،الخطابلحن:والثاني

يكونالقسمينمنواحدوكل.الحقهووهذا،الحكمفيللمنطوق

ثنين:افيثنيناضربمنأربعةفقةلمواامفهومقسامأفتكون،وظنياقطعيا

مثقالعلىالمجازاةكفهم،قطعيأحرويموافقةمفهوم:الاول

فمن>:قولهفيالمنصوصالذرةمثقالعلىالمجازاةمنالجبل

منعدولبأربعةالاكتفاءوكفهم.الآية7[]الزلزلة/(ذرةمبقاليعمل
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.[2]ادطرق/من!(عذلذويوأشهدوا>:قولهفيالمنصوصثنينبالاكتفاءا

التضحيةعنالنهيكفهم،ظنيأحرويموافقةمفهوم:الثاني

لان،قطعياهذايكنولم.بالعوراء)1(التضحيةعن!صنهيهمنبالعمياء

كلترىفلاالبصرناقصةوهينفسهاإلى)2(المرعىفيتوكلالعوراء

لهزالها،مظنةوذلكأكلهالنقصانمظنةبصرهاونقصان،المرعى

فلملنفسها،البصيرةتختارهمامثللهافيختارالاكللهايقدموالعمياء

منعولكنبعيدالاحتمالهذاأنإلاكالعوراء،لهزالهامظنةعماهايكن

.بعدهمعالقطع

مالإحراقحرمةكفهم،قطعيمساوموافقةمفهوم:الثالث

الذينإن>؟تعالىقولهفيالمنصوصأكلهعنالنهيمنوإغراقهاليتيم

فيالبولعنالنهيوكفهم.الاية01[]ادنساء/<ليتئمىأمذيآ!لون

.فيه)3(البولعنع!ي!نهيهمنالراكدالماءفيوصبهإناء

الامةفيالعتقسرايةكفهم،ظنيمساوموافقةمفهوم:الرابع

عبد...")4(فيلهشركااعتق"منجم!يه:قولهمنبعضهاالمعتق

)1(

)2(

)3(

)4(

.3(38!ا)ص/تخريجهتقدم

على.:الاصل

رضي-هريرةابيحديثمن)282(رقمومسلم)923(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهالله

رضي-عمرابنحديثمن(015)1رفمومسلم25(،)30رقمالبخارياخرجه

.-عنهماالله
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غرضالذكرعتقفيلهالشارعأنلاحتمالقطعئاهذايكنولم،الحديث

القضاءويولى،القتالصففييقفككونه،الانثىعتقفييكنلم

لانبعيد؛الاحتمالهذاأنإلا،الولاياتمنذلكوغيروالامامة

حكمبهمايناطلاطرديانوصفانالعتقإلىبالنسبةوالانوثةالذكورة

.والشهادةكالميراثالعتقغيرالاحكامبعضفيطرديينغيركاناوان

لحنفى>ولتعرفنهم:تعالىقولهومنه،مفهومهالخطابولحن

أيضا.اللفظمن)1(يفهمماالخطابوفحوى03[،]محمد/الق!لن!و

أئاسلدىتعزىالجليوهوللقياسالوفاقدلالة147

دلالةجعلواالشافعيالاماممنهمالاصوليينمنجماعةأنيعني

مثلا--فالضرب،جليقياسعندهمهيبل،لفطيةغيرالموافقةمفهوم

.ذلك)2(علىوقس.جلياقياساالتأفيفعلىبالقياسممنوعللوالدين

"وهو:وقوله.""تعزىجملةخبرهمبتدأ""دلالة:المؤلفوقول

الموافقة.مفهوم"ب"الوفاقوالمراد،اعتراضيةجملة"الجلي

جوازذوللنقلوعزؤهاالمجازمعلففظوقيل148

للفظتعزىمدلولهأيالموافقةمفهومدلالةإن:قيلأنهيعني

أطلقمرسلمجازفهيهذاوعلى،مجازيةلفظية:فيهافيقال،والمجاز

النهيالتأفيفعنبالنهيفالمرادهذافعلى،الاعموأريدالاخصرفيه

)1(

)2(

منه.:لأصلا

.8()2/:"الأدلةقواطعو"،(135)ص/:"الرسالة"انظر
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وقس،الاذىجميعوهوعامبهاريدخاصفالتافيف،الاذىجميععن

ذلك.على

مفهوممدلولعزوانيعنيجواز("ذوللنقل"وعزوها:وقوله

مناللفظنقلاللغويالعرفانبالنقلومرادهجائز،للنقلالموافقة

اسمنقلكما،للعاملثبوتهوضعهإلىللخاصالحكمبثبوتوضعه

فلفطهذاوعلى،الانسانمنالخارجإلىالمنخفضالمكانعنالغائط

.اذىكلعنالنهيإلىاللغويالعرفنقلهالتافيف

خالفهالخطابتنبيهثمتالمخالفههومرماوغير914

...........................انضافاللخطابدليلكذا015

الموافقةمفهومهومروما،المخالفةمفهومهومرماغيرانيعني

عنهالمسكوتأن:المخالفةمفهومومعنى،المخالفةمفهومهوفغيره

الخطابتنبيه:المخالفةمفهومويسمى،بهالمنطوقحكميخالف

.الخطابودليل

خافاعنهالساكتإذاودع...........................

غلبالذيعلىجريأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو151

السامععندو[لقكيدوالجهلالواقعوفاقأوامتنانأو152

:اعتبارهتمنعموانعالمخالفةلمفهومانيعني

بحضورلعبدهبالإسلامعهدقريبقاللوكماالخوف:الاول

"على:لقولهمفهومفلا،المسلمينعلىبهذاتصدق:المسلمين

وهذا،النفاقتهمةمنخوفاالمسلمينغيرعنسكتلانه"المسلمين
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إلخ."الساكتإذاح"و:المؤلفقولمعنىهو

يجهلمفطقاللوكماعنهالمسكوتلحكمالمتكلمجهل:الثاني

سكتإنمالانه؛لهمفهومفلا،زكاةالسائمةفي:المعلوفةزكاةحكم

وهو"،الحكمجهل"أو:قولهمعنىوهذا،حكمهالجهلهالمعلوفةعن

.ماضفعل

:فقالالسائمةعنأحدسئللوكمالسؤالجواباكونه:الثالث

لأجلهوإنمابالذكرالسائمةتخصيصلان؛لهمفهومفلا،زكاةفيها

."للسؤلانجلبالنطق"أو:قولهمعنىوهو،السؤالمطابقة

وربخيبصم>:تعالىكقوله،الغالبمجرىجارياكونه:الرابع

الحجرفيتكنلمإنأنهاعلىيدلفلا23[حجور-(]النساء/فىالتئ

فيتكونأنالربيبةفيالغالبلان،الغالبمخرجخرجلانه،تحرملا

جري"أو:قولهمعنىوهو،العلماءجمهورهذاوعلى،أمهازوجحجر

والنطق:أي"السول"علىعطفا"جري"بخفضغلب"الذيعلى

الغالب.علىجريأولسؤالانجلب

طرنط(لحمامنهلضأ!لوا>:تعالىكقوله،الامتنان:الخامس

لانهبالذكرالطريتخصيصلانالقديد،منععلىيدلفلا14[]جا/

عطفأيضابالجر"امتنان"أو:قولهمعنىوهذا،الامتنانإلىأنسب

.""للسول:قولهعلى

البهفرينلمومنونيتخذلا>:تعالىكقوله،الواقعموافقة:السادس

دوناليهودوالواقومفينزللانه/28[عمران]آلئمؤِمنين(دونمنأولا
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قصدغيرمنالواقعةالصورةنفسعنناهيةالايةفنزلت،المؤمنين

"أو:قولهمعنىهووهذا،مطلقاحرامالكفارموالاةبل،بهاالتخصيص

."الواقعوفاق

لانسانقلتلوكما،المفهومدونللمنطوقالسامعجهل:السابع

الوطءفيجمعهماحرمةويجهل،حرامبنكاجالاختينجمعنيعلم

نأمنهيفهمفلا،حراماليمينبملكالاختينجمع:اليمينبملك

حكمالسامعلجهلبالذكرالتخصيصلان؛حرامغيربالنكاججمعهما

بقوله:ويتعلق"والجهل":قولهمعنىوهذا،المفهومدونالمنطوق

جهل"أو:قولهوبينهذابينتكرارولا"السامع"عند:قوله""والجهل

السامع.جهلالثانيوفيالمتكلمجهلالأولفيالجهللان"الحكم

باللهتؤمنلامرأةيحل"لا:ع!يهيهكقولهللسامعالتأكيد:الثامن

"تؤمن:لمج!ي!قولهلان؛الحديث")1(...ميتعلىتحدأنالاخرواليوم

التيالمرأةأنمنهيفهمفلا،فيهوالتغليظالنهيلتأكيدالاخر"واليومبالله

للجهلراجع"السامع"عندالمؤلفوقول،ذلكلهايحلباللهتؤمنلا

.تقدمكمامعاوالتأكيد

يشملليسعرضوماقيسايحظلليسالتخصيصومقتضي153

تمنعنهاذكرناالتيالثمانيةالامور("التخصيصب"مقتضيمراده

دونالمسلمينتخصيص-اقتضىمثلا-فالخوف،المخالفةمفهوماعتبار

رضي-حبيبةمحديثمن()1486رقمومسلم(،)0128رقمالبخاريأخرجه)1(

.-عنهاالله
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والسؤال،يجهلهمادونيعلمهماالمتكلمتخصيصاقتضىوالجهل،غيرهم

ذلك.علىوقس،لهالجوابلمطابقةعنهالمسؤولتخصيصاقتضى

منعوإنالتخصيصمقتضىان:البيتفمعنىذلكعرفتفإذا

كانإذاالمنطوقعلىعنهالمسكوتيمنعلافانهالمخالفةمفهوماعتبار

كل>ومن:تعالىفقوله،القياسبهايصحعلةاي،جامعبينهما

،للامتنانانسبالطريكانلمامثلا]فاطر/12[طريا(لحماتآ!لون

الطريعلىالقديدقياسمنيمنعفلابالذكر،تخصيصهذلكواقتضى

الالحاقبانالقولعلىمبنيالمثالوهذا.بينهماالمؤثرالفارقلعدم

الاصل.معنىفيالقياس:ويسمى،قياسالفارقبنفي

الاية/28[عمران]آل(البهفرينلمؤمنونيتخذلا>-:مثلا-وقوله

اعتبارفمنع،الواقعةبتلكتخصيصهااقتضىواقعةفينزلتكونها

الكفارموالاةوهوعنهالمسكوتقياسيمنعلاولكن،المخالفةمفهوم

المؤمنين؛دونمنالكافرينموالاةوهوالمنطوقعلىمعاوالمؤمنين

فيكوجودهاالفرعفيموجودةوهيالكفرالموالاةمنعفيالعلةلان

ذلك.علىوقس،الاصل

لفظبهومراده،للمفعولبالبناءعرض""وما:المؤلفوقول

ضبالعوارموصوفايمعروضلانه؛عرضبماللفظاعنفعبر،لمنطوقا

لاالمنطوقلفظان:ومعناهنحوها،اوبصفةكالتقييد،لهالعارضة

هووهذا،القياسعنلهبشمولهيستغنيحتىعنهالمسكوتيشمل

تشمللاالسائمةالغنمانيخفىلاإذبعيد،يشملهبانهوالقول.الحق
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لاالمؤمنيندونمنالكفارواتخاذ،القديديشمللاوالطري،المعلوفة

.وهكذاالمؤمنينمعاتخاذهميشمل

تعتمدغايةشرطومنهوعددعلةظرفوهو154

:اقسامالمخالفةمفهومانيعني

قوله:نحوفالزمانيمكانيا،اوزمانياالظرفمفهوم:الاول

غيرها،فيحجلاانهمنهفيفهم]البقرة/791[(شتهرمعلومتالحج>

منهيفهم[187]البقرة/اتسسخا(فىعبهفونوأنتؤ>:قولهنحووالمكاني

.العلماءبعضقالوبه،فيهـالمساجدفييصحلاالاعتكافان

غيرأنمثهيفهم"لحاجتهالسائل"اعط:نحوالعلةمفهوم:الثاني

لانهااعموالصفة،الصفةمفهوممننوعالعلةومفهوم،يعطىلاالمحتاج

زكاةلابانيقولمنعندكالسوممستقلةعلةلاللعلةمكملةتكونقد

الزكاةلوجبتتامةعلةكانولو،الزكاةعلةليسالسوملأن؛المعلوفةفي

اتم.السوممعوهيالملكنعمةالعلةولكن،سائمةلأنهاالوحوشفي

!دص(فا!دوهؤثمنين>:تعالىقولهنحوالعدد،مفهوم:الثالث

كثر.لااي4[]النور/

فلنفقواخلأولتممنوإن>:تعالىكقوله،الشرطمفهوم:الرابع

يجبلاحملاولاتغيركنإنانهنمنهيفهم]الطلاق/6[(علتهن

عليهن.الانفاق

حثئبعدمنلإفر>:تعالىكقوله،الغايةمفهوم:الخامسي

الاولغيرزوجانكحتإنانهامنهيفهم023[]البقرة/(غيز؟زوطتنكح
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ونائبه،للمفعولبالبناء"تعتمد":المؤلفوقول.الاولأيلهخلت

لغاية.نعتالفعلوجملة،الاحتجاجفيعليهايعتمدأيالغايةضمير

الغنموسائمسامتغنبممنغلممامثلوالصفةوالحصز155

الحصر،مفهوم:المخالفةمفهومأنواعمنالسادسالنويمأنيغني

بتقديمعليهالمدلولالحصرفإن]الفاتحة/5[(ذعبدإباك>:نحو

وعلا.جلسواهعبادةعدممنهيفهمالمعمول

بهاوالمراد،الصفةمفهوم:المخالفةمفهومانواعمنالسابعوان

ويدخل،استثناءولاغايةولاشرطاليسلاخرمقيدلفظ:الأصوليينعند

العبدإلى"أحسن:نحولعاملها،قيدلصاحبهاوصفلأنهاالحالفيها

يطع،لمإنالاحسانعدمالاولمنيفهمفإنهمسيئا"واضربهمطيعا

سائمة"في:نحوتقدمتوسواء،يعصلمإنالضربعدمالثانيومن

الإشارةواليه")1(زكاةالسائمةالغنم"في:نحوتاخرتاو"الزكاةالغنم

.للمفعولبالبناء""علم:وقوله."الغنموسائمسامتغنم"من:بقوله

:فالجواب.لهامفهوملاصفةالذموالمدجلمجردالنعت:قيلفان

وما،.إلخ..مخصصلفظبالصفةالمرادبأنوقععنهاالاحترازأن

فيه.تخصيصلاالذموالمدجلمجردكان

ئضرفلأفيالئفيفيالخلفئعل!ماأوالغنممعلوفة156

فيالغنمصدقة"وفي:البحرينعلىعاملاوخههلمالانسبكرابيكتابفيجاء)1(

.(541)4رقمالبخارياخرجه"..شاةومئةعشرينإلىاربعينكانتإذاسائمتها
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إليهماوالاثباتالنفييرجعهل،بقيدالمقيدفياختلفواأنهميعني

قولفيالسائمةفالغنم؟فقطللقيديرجعانأو-والمقيدالقيدأعني-معا

النفيأنفعلى،بالسومقيدت"الغنموسائمسامتغنم"من:المؤلف

نأ"زكاةالسائمةالغنم"في:قولكفمفهوممعالهمايرجعانوالاثبات

وعلى.المفهومفيمعاوالمقيدالقيدلمراعاةفيهازكاةلاالمعلوفةالغنم

السائمةغيرأن"زكاةالسائمةالغنم"في:فمفهومفقطللقيدراجعانأنهما

إلىالقولهذاعلىالنظرلأنبقرااوإبلااوكانغنما،فيهزكاةلامطلقا

.المثالفيالغنمهوالذيالمقيددونالسومهوالذيالقيدخصوص

عليه.عطفوالموصولمبتدأ"الغنم"معلوفة:المؤلفوقول

والمجروراخرمبتدأ""الخلف:وقوله.للمفعولبالبناء""يعلف:وقوله

فيالرابطوالضمير،الأولخبروخبرهالاخروالمبتدأ،خبرهبعده

لان؛عليهالمقاملدلالةمحذوفالمبتدأوبينبينهاالخبريةالجملة

النفيفيالخلف:المعنىتقريرو،عنهعوض"أي":قولهفيالتنوين

والمقيد،القيدإلىنطراالغنمخصوصمعلوفةهوهل؛يصرفلايهما

المقيد.دونالقيدإلىنطراوبقراإبلاكانتولومطلقاالمعلوفةهوأو

العربيالكلامنظئمدونهمنأبيماوهواللقبئأضعفها157

وضابط،اللقبمفهومهوالمخالفة[]مفهومأنواعأضعفأنيعني

الثلاثة،بأنواعهوالعلم،الاجناسكأسماءالجامدهوالاسم:اللقب

وهو،لهمفهوملااللقبأنعلىالعلماءوجمهور.الجموعوأسماء

دئه(رسول>محمد:تعالىفقولهكفرا،اعتبارهكانوربما،الحق
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نأمتهيفهم:فقالاللقببمفهومفيهأحدقاللو-مثلا-الاية92[]الفتح/

،باعتبارهوقيل.بالاجماعيكفرفانه،رسولايكنلمع!ي!اللهرسولغير

.)1(الحنابلةوبعض،مندادخويزوابن،والدقاق،الصيرفيقولوهو

جوابإلىيشيركأنه،إلخ"دونهمنأبيما"وهو:المؤلفوقول

فيكانلمامفهوما)2(للقبيكنلملو:يقالأنوايضاحه،سؤالعن

الصفة.مفهومبهعللواكمافائدةبالذكرتخصيصه

إسناديمكنلاإذفقطالحكمإليهليسندذكراللقببأن:والجواب

نظمدونهمنبيما"وهو:قولهمعنىهووذلك،إليهمسندبدونخبري

."العربيالكلام

واسمالعلمبينالفرقوعدم،اعتبارهعدمالتحقيقأنواعلم

اسمفيباعتبارهقالولمنمطلقا،باعتبارهقاللمنخلافاالجنس

العلمهدونالجنس

اعتبارعلىيدلما-تعالىاللهرحمه-مالكعنجاء:قيلفإن

تجزئلاوأنهاالاضحيةفيالنهارباشتراطقالأنهوذلك،اللقبمفهوم

فىاللهاشموفي!روا>:تعالىقولهبمفهوممستدلاليلا،ذبحتإن

،يومجمعوالايام،لاية]الحج/28[()3(رزقهمماعلىمعلومتأياصم

)2(

)3(

(.البنانيحاشيةمع-254/)1:"الجوامعجمع"انطر

.مفهوم:مغايربخطالهامشفيوصححت،الأصلفيكذا

)1/905(،:لمجتهد"و"بداية)2/43(،:"المدونةاختصارفي"التهذيبانطر

03(.)12/:"نالقرلاحكامو"الجامع
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النهار.لزمانجنساسموهو

اعتبارقدمناوقد،لقبمفهوملاظرفمفهومأنه:فالجواب

.الظرفمفهوم

............الغلماإلائرشدلاأعلاه158

بأداةالحصرمفهومالمخالفةمفاهيم-أقوىأي-أعلىأنيعني

يرشد"لا:بقولهالمؤلفلهومثل،("اللهإلاإله"لا:نحووالاثباتالنفي

ومفهومه،العلماءغيرعنالارشادنفيالاصوليينعندفمنطوقهالعلما"إلا

الكلأنوالتحقيقهذا،عكس!البيانيينومذهب.لهمالارشادإثبات

ء)2(يخفىلاكماكذلكوالاثبات)1(صريحمنطوقالنفيلان،منطوق

انتمىبضعيلمنطوقما.....................

ماهوالمخالفةمفهوممراتبمنالقوةفيالثانيةالمرتبةأنيعني

الغاية،ومفهوم"إنما"كمفهومضعيفاقولابالإشارةمنطوقإنه:فيهقيل

ئر*<دضلونماكننمإنمابخزؤن>:كقولهالقوةفيوالاثباتالنفييليانفإنهما

لمسيئةولايعملهالمحسنةلهتوفينلاالانسانأنمنهيفهم]التحريم[

لهحليتهامنهيفهم023[]البقرة/!هزوجاغثرلمشكححتى>:وقوله،يعملها

القاضيمنطوقوالغاية"إنما"مفهومبأنقالوممن،غيرهنكحتإن

صريحغيرمنهالمنطوقكونعلىبناءالقولوهذا.)3(الباقلانيأبوبكر

)1(

)2(

)3(

صريحا.:والمطبوعةالأصل

.(1/89):البنود"نشر"انظر

.(1/89):"النشر"انظر
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.تقدمكما

يقارب)1(الذيالوصففمطلقيناسبالذيفالوص!فالشرط915

[لجليالنهجعلىحجةوهويليتقديمتمتفعدد016

هي:المخالفةمفهوممراتبمنالقوةفيالثالثةالمرتبةأنيعني

نماوا،تقدمكما6[/]الطلاق(حملاولتكنوإن>:نحوالشرطمفهوم

منطوقأنهينقللمالشرطمفهوملانو"إنما"،الغايةمفهومبعدكان

.تقدمكمابخلافهما

وسيأتي،للحكمالمناسبالوصفمفهوم:الرابعةالمرتبةوأن

نحو:مصلحةبهالحكمإناطةتتضمنمابأنهالمناسبتعريفللمؤلف

الموجبانبالسومالوصفمناسبةووجه.")2(زكاةالسائمةالغنم"في

مفهومعنهذاتأخروانما،أتمالسوممعوهيالملكنعمةللزكاة

مفهومفيخالف-الشرطمفهوم-أيبهالقائلينبعضلأنالشرط

.)3(المناسبالوصف

مناسبة،لهتظهرلمالذيالوصفمفهوم:الخامسةالمرتبةوأن

لا"العفر"بوصفالحكمفاناطة،زكاةالعفرالغنمفي:قاللوكما

مناسبته.تطهر

تصلحلاطرديوصفالمثالهذامثل:عنهاللهعفامقيدهفال

)1(

)2(

)3(

:ما.نسخةفي

تخريجه.تقدم

37(.،14)4/:"المحيط"البحرانظر،وغيرهسريجابنقولهوكما
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ظهورفيهايشترطفلاالتعبدياتوأما،المعاملاتفيبهالأحكامناطة

ع!حالهالنبيانفرضفلو)1(،تعبديةلأنهاالزكاةفيبهمثلواولذلك،العلة

فيها،زكاةلاالعفرغيربأنالعلماءلقال،"زكاةالعفرالغنم"في:قال

.ظاهرةغيربالعفرالوصفمناسبةكانتوان

ثمنين(>فاحلدوهم:نحوالعددمفهوم:السادسةالمرتبةوأن

تأخروانماسبعاوالمروةالصفاوبينبالبيتالطوافووجوب4[،لنور/]

.العددمفهومأنكرواالوصفبمفهومالقائلينمنقومالانقبلهعماالعدد

الحصرمنهيفهمفانه،المعمولتقديممفهوم:السابعةالمرتبةوأن

.غيرهعبادةعدممنهيفهم[ه]الفاتحة/نعبد(إيال>:تعالىكقوله

.التعارضعندالأقوىتقديمالقوةفيالتفاوتوفائدة

مفهومأنيعني"الجلي)2(النهجعلىحجة"وهو:المؤلفوقول

وخالفالجمهور،مذهبوهوالمشهور،القولعلىحجةالمخالفة

المخالفة،مفهومأنواعجميعفيوأبوحنيفة،الشرطمفهومفيالباقلاني

غيرفي)3(السبكيوأنكرهالانشاء،دونالخبرفيقوممطلقاوأنكره

.العددوقوم)4(،تناسبلاالتيالصفةالحرمينوامام،الشرع

)2(

)3(

)4(

.(1)16رقمالبيتعندتقدمماانظر

.القول:الاصل

255(./)1:"الجميع"فيابنهعنهحكاه،الدينتقي:أي

.3(301-1/90):"البرهان"انظر
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المجالانطقنافيتوسيعهتعالىبنارئنالطفمن161

التكلمفيلهمالمجالتوسيعهبالناستعالىاللهلظفمنأنيعني

مماضميرهفيعماأحدكلليعبراللغويةالموضوعاتحدوثبسبب

علىقدرتهلعدم،عليهيعاونهحتىلغيرهوآخرتهدنياهفيإليهيحتاج

ودينا.دنيانفسهمصالحباستجلابالاستقلال

سمعمنيدريبالئقللغةقلوضعللمعنىالألفاظمنوما162

فهيلامهاحذف،تكلمبمعنىمن"لغا"فعلة"لغوة"أصلهااللغة

الموضوعاتالالفاظبأنهاالمؤلفعرفهاالاصظلاحوفي،سنةبابمن

للمعاني.

بالنقلالسامعيدريهاأي"يدري":بقولهيتعلق""بالنقل:وقوله

والاحاد،والأرضالسماءكلفظفالمتواتر،العربعنواحاداتواترا

كما،النقلمنبالعقلاستنبظتوربما،للناروالزخيخللأسدكالغضنفر

يصحماوكلالاستثناء،منهيصحالاستغراقيةبألمعرفكل:قلتلو

.عامفهوالاستغراقيةبأليعرفماكلينتج=عامفهومنه

اعتراض"قل":وقوله.""لغةخبرهمبتدأ"وما":المؤلفوقول

وهو،قصدتبمعنىعتيتمنمفعلو"المعنى".وخبرهالمبتدأبين

مسماههوكانسواءباللفظيقصدماهوالمعنىلان؛المسمىمنأعم

كالمجاز.مسماهغيرأوكالحقيقة
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يوجدقدومهملامستعملامفردولفماالمعنىمدلولها163

.......................................تركبوذو164

معنىيكوننإمااللغةهيالتيبالالفاظعليهالمدلولأنيعني

المعنيينعلىوالشجاعةالكرمدلالةنحو،معانيهاعلىالالفاظكدلالة

ودلالةاللفظعلى""الكلمةلفطكدلالةلفطايكوننوإما،المعروفين

عليه.القول

تركب""وذو:وبقولهومهملا""مستعملا:بقولهالمؤلفوأشار

إمالانه؛أقسامأربعةاللغويةالالفاظببعضعليهالمدلولاللفظانإلى

فالمفرد.مهملأو،مستعملإمامنهماوكل،مركبوإمامفرد،

لفطةمنالسينأواللامأوكالجيمالمهملوالمفرد،كالكلمةالمستعمل

تدل""الهذيانلفطةفإن")1("الهذيانكلفظالمهملوالمركب،""جلس

كما،فأكثركلمتانفيهماهنابالتركيبوالمراد،مهملمركبلفطعلى

الخبرلفطكمدلولالمستعملوالمركب")2(،"الاياتفيالعباديقال

."قائمو"عمروزيد"!"جاءمستعملمركبعلىيدلالخبر""لفطفان

كمعنىجزئئاكانسواءأي("المعنى"مدلولها:المؤلفوقول

اللغويةالالفاظمدلولأنفتحصل،الجنساسمكمعنىكلئاوالعلم

)1(

)2(

و"فتح(،101)1/:البنود"و"نشر264(،)1/:"الجمععلىالمحليشرح)في

مدلوللكنمفرد،الهذيانلفظإذ:الهذيانلفظكمدلول)ص/37(::الودود"

مركب.لفظه

/2(.)53
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مطلقا.والالفاظمطلقاالمعاني

نصرهفريقالمعنىلفطلقالنكرهووضغ.........

ذاهبللخلافإماموكمالحاجبابنلدىللذهنوهي165

كرجلالمنكرةالاجناسأسماءلهوضعتفيمااختلفواأنهميعني

:)1(اقوالثلاثةعلىمثلاوإنسان

ولابذهنيتقييدغرمنالمعنىلمطلقموضوعةأنها:الاول

منالفهريقولوهو،حقيقةمنهماكلعلىفاطلاقهوعليه،خارجي

تحكمباحدهمااختصاصهدعوىانالقولهذاوحجة.المالكية

مرخح.بلاوترجيح

الفخرقولوهو،فمطالذهنيللمعنىموضوعةأنها:الثاني

تشتركقدالنكرةمعتىأنالقولهذاوحجة.الحاجبوابنالرازي

ء)2(.
بحقائقها،المتشخصاتإلافيهيوجدلاوالخارجكثيرةافرادلمحيه

الذهني""الانسانفمعنى،حقيقتينب!نمشتركشىءالخارجفيفليس

الخارجفيوالموجود،الانسانأفرادجميعبينمشتركقدر-مثلا-

المعنىفيالاشتراكوانما،ذاتهحقيقةفياحديشاركهلا-مثلا-كزيد

.زكرياءالقولهذاورجح،واضحوهذاالذهنيالكلي

نأالمولهذاوحجة.الخارجيللمعنىموضوعةأنها:الثالث

الحقائقدونالمتشخصةالخارجيةللأموروضعتإنماالاحكام

)1(

)2(

.266-267(/1):"الجمععلىالمحليشرح)انطر

بين.مشتركقدر:ط
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للجمهور،البنود")1("نشرفيوعزاهالقرافيالقولهذاورجح،الذهنية

باختيارالتخصيصمبحثفي")2(البيناتالآيات"فيالعباديوأطال

فيالخارجفيتوجدالذهنيةالحقيقةوأن،الحقهووأنهالقولهذا

وهوالمشتركالقدرعلىمشتملمثلازيد"ف"،الشخصيةأفرادهاضمن

الذاتية.بتشخصاتهغيرهعنتميزنهإلاالانسانية

كماوخارجيذهنيوجودلهفيماالخلافهذامحل:تنبيه

،ياقوتمنوجبل،زئبقمنكبحر،فقطذهنيوجودلهماأمامثلنا،

.خلافبلافقطالذهنيمعناهلهفالموضوع

لمطلقالنكرة"ووضع:بقولهالأولالقولإلىالمؤلفوأشار

بقوله:وللثالث.إلخ"للذهن"وهي:بقولهالثانيوإلى.إلخالمعتى"

أيضامبتدأ"""فريق:وقوله،مبتدأ""ووضع:وقوله.إلخ"إمام"وكم

الاخير،خبر""نصرهوجملة،التفصيلمعرضفيكونهبهالابتداءسوغ

الخبريةكمبإضافةمجرورإمام"":وقوله،الاولخبروخبرهوالاخير

التحقيق.علىإليه

المنهاجلشارحكمالفظاحتياجبلاللمعنىوليس166

"جمعفيقالالسبكيالدينتاجوهو""المنهاجشارحأنيعني

بلعليهيدلمستقللفظمعنىلكليكونأنيلزملاانه")3(:الجوامع

)1(

)2(

)3(

.)1/201(

.)2/53(

(.البنانيحاشيةمع-267/)1
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خصوصه،علىتدلألفاظلهتوضعلمالمعانيبعضيكونأنيجوز

عليهايدللفظرائحةلكلليسفانه،المختلفةالروائحكأنواع

أنواعوكذلكمثلا،المسككرائحةبالتقييدتعرفوإنمابخصوصها

.واللذاتالطعوم

قوتااحتياجاالمحتاجالمعنىأنمنهيفهم("احتياج))بلا.وقوله

كذلك.وهومنهلابد)1(مستقللفظإلى

........................وضعاقدلهاالرفيواللغة167

آدمأباهموعقمها،للخلقاللهوضعهاتوقيفيةاللغاتأنيعني

الانتبماءادموءلمم>:تعالىله3ؤهذاعلىوالدليل،ذريتهمنهفتعلمتها

أهلعنحاكياالشفاعةحديثفيع!ي!وقوله]البقرة/31[،(كها

.شيء")2(كلأسماء"وعلمك:لهمقرراالموقف

سمعاللاصطلاحوعزوها.....................

والبئنالخفاذيفهمكالطفلوبالتعينفبالإشارة168

اصطلحوا]و[البشروضعهاأياصطلاحيةاللغاتكونأنيعني

وعلى،السنةأهلوبعضالمعتزلةأكثرقولوهوأيضا،مسموععليها

والتعيينالاشارةعلىبالاعتمادأؤلابينهمحصلتفالمفاهمةالقولهذا

مستعمل!:الاصل(1)

اللهرضي-أنسحديثمن)391(رقمومسلم)4476(،رقمالبخاريأخرجه)2(

مسلم.فيليستاللفظةوهذه-0عنه
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مرادهالسامعفيعرف"كتاب"هذا:ويقولحاضرشيءإلىيشيركان

غيرهالبيتفييجدفلا"البيتفيالكتاب"هات:يقولوكان،بالكتاب

المؤلف:قولمعنىهووذلك،غيرهوجودلعدمهوأنهعندهفيتعين

إلخ.الخفا"ذيفهموبالتعين"فبالإشارة

وخبره"فهم"هوالذيالمبتدأبيناعتراض"كالطفل":وقوله

لغةالطفليفهمكماأي"كالطفل":قولهومعنى"،"بالاشارةهوالذي

والقرائن.والتعينبالاشارةأبويه

والعتاقالشراببكاسقنيوالطلاقالقللثعليهيبنى916

يبنىاصطلاحيةاوتوقيفيةهي3لاللغاتفيالخلافانيعني

وعلى،يجوزلاتوقيفيةأنهافعلى،إنساناالحجركتسميةاللغةقلبعليه

بالكثاياتوالعتقالطلاقلزومأيضاعليهوينبني،يجوزاصطلاحيةأنها

اللغةأنفعلىعتقا،أوطلافابهقصدإذاالماء""اسقنينحوالخفية

،يلزماناصطلاحيةانهاوعلى،عتقولاطلاقبذلكيلزملاتوقيفية

.)1(مالكمدهبم!تهوالصحيحالخفيةبالكنايةولزومهما

يجوزفلاهوأما،بلفظهجممعبدلمفيمااللغةقلبفيالخلافومحل

.)2(وغيرهالمازريلهقا،التحليلوتسليمةوالتشهدالاحرامكتكبيرة،تغييره

)3(،النيلقليلالذيلطويلالمسألةهذهفيالخلاف:قوموقال

)1(

)2(

)3(

911(.)ص/:""مختصرخليلانظر

.للمازري(471)ص/.([الاصولبرهانمنالمحصولإيضاح"انظر

.(81)2/:"المحيطالبحر"انظر
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مارأيتوقد،الخلافبهذاتتعلقفائدةلا:مميةالمامنالابياريوقال

.الفائدةمنالمؤلفلهذكره

أناسلدىالفرقوالثالثبالقياساللغةتثئتهل017

الوفقفيهجاءعد[هوماالمشتقعندهئممحله171

السلفيقيشةبجامعفيمالكلف1خفةالمبنىوفرعه172

منجمعقالوبه-بالقياستثبتهلاللغةفياختلفواانهميعني

والشافعية"المالكيةمنجمعايضاقال-وبهتثبتلااو-والشافعيةالمالكية

نقلاللغةبانوغيرهالحاجبابنالقولهذاورخح-؟للحنفيةويعزى

)1(.قياسيدخلهافلامحض

فيذلكفيجوزوالمجاز،الحقيقةبينالفرق:الاقوالوثالث

."اناسلدىالفرق"والثالث:قولهمعنىهووهذا،المجازدونالحقيقة

كانتوصفعلىالمشتملالمشتقفيهوإنصاالخلافوهذا

المخمركالخمرآخرمعنىفيالوصفذلكووجداجلهمنالتسمية

العنبماءغيرفيالمعتىهذاوجدفاذا،العنبماءمنمغطيهايالعقل

أنهالمثالهذاعلىويعكر،اللغةفيالقياسإثباتعلىبناءخمراسمي

كائناخمراالمشروباتمنالعقلخمرماكلتسميةالصحبح)2(فيثبت

)1(

)2(

.الاصبهاني(شرحمع-255/)1:"الحاجبابنمختصر"

خطبالخطاببنعمران)3202(رقمومسلم)5588(،رقمالبخارياخرج

شياء:خمسةمنوهيالخمرتحريمنزلقدإنه:فقال-كي!اللهرسولمنبرعلى

...العقلخامرماوالخمر،والعسللشعيرووالحنطةوالتمرالعنب
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العنب،خصوصمنكانلماموضوعالخمربأنبعضهموأجاب.كانما

أعلم.تعالىواللهلغويقياسخمراغيرهفتسمية

"محله:قولهمعنىهوبالمشتقالتقييدمنذكرناالذيوهذا

فلاكالعلمالمشتقعداما:أي"عداه"وما:وقوله."المشتقعندهم

.واحداقولاالقياسفيهيجوز

يأالكلفةخفةبالقياستثبتهلاللغةفيالخلافعلىوينبني

اللغةتثبت:قالفمن،علةأيبجامعالمجتهدونيقيسهفيماالمشقة

فيثبتلغةاسمهعليهفيصدقالمقيسفيالوصفبوجوداكتفىبالقياس

بالقياسعنهللاكتفاءالاصوليالقياسإلىيحتاجفلابالنصحكمه

لاخذاللغويبالقياسزانياواللائطسارقاالنبالشسمىفمن،اللغوي

الواردةالنصوصإن:قال=محرماإيلاجااللائطوإيلاج،خفيةالنبالش

حاجةفلااللائطتتناولالزانيفيوالواردة،النباشتتناولالسارقفي

المتوقفالشرعيالقياسإلىاحتاجذلكمنعومن،الأصوليالقياسإلى

قوله:معنىهوذكرناالذيوهذا،موانعهوانتفاءشروطهوجودعلى

إلخ."المبني"وفرعه
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الاشتقاقفيفصل

لهالمعقودوهوالصغيرالاطلاقعندبهوالمراد،الاقتطاعلغةهو

المانعالعدلأنواعلم.استطراداذكرافانماوالاكبرالكبيرأما،الفصل

عامر.منكعمرالاشتقاقمننوعوالوصفيةالعلميةمعللصرف

تأصلاالذيفيوأطلقلفطإلىاللفظرذ&والاشتقاق173

فنضبطابينهماتناسبااشترطاوالأصولالمعانيوفي174

لمناسبةاخرإلىلفظاتردان:هوالاصطلاحفيالاشتقاقانيعني

المردودفيالذيالمعنىيكونبأن،الاصليةوالحروفالمعنىفيبينهما

المردودفيالتيالاصليةالحروفتكونوأن،إليهالمردودفيموجودا

ومعنى.الضربمنكالضارب،إليهالمردودفيترتيبهاعلىموجودة

عنه.فرعأي،الثانيمنمأخوذالاولبأنتحكمأن:آخرإلىلفظرد

يصحمنهالمشتقالاصلانيعنيتأصلا"الذيفي"وأطلق:وقوله

كاشتقاقفالحقيقةمجازا،أوحقيقةكانسواءيمطلقامنهالاشتقاق

بكذا"ناطقة))الحال.كقولكوالمجاز،التكلمبمعنىالنطقمنالناطق

الاستعارةسبيلعلىمفردامجازادلالتهابمعنىالحالنطقمنمشتقفانه

لاالمجازأنمنالأصوليينبعضذكرهفما.التحقيقيةالصربحةالتبعية

الاستعارةمبحثفيالبلاغةعلماء5حرركماالتحقيقخلافمنهيشتق

)1(.التبعية

ني.زاللتفتا(404-204ص/):"لمطولا"نظرا(1)
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ميميمصدر"ومقتل"قتلنحوالمعنىفيالتناسببقيدوخرج

"بانونحو،هيهوبلنفسهيناسبلاوالشيءواحد،معناهمالان

المعنىهفيتناسبهمالعدمالظرفية""بينمنمشتقافليس"يبين

الاصلفيحروفهتتناسبلمماالحروففيالمناسبةبقيدوخرج

منمشتقغيرفانه"!"الهالكالاصلفيالمناسبةعدمأما،الوضعأو

أعني-الوضعفيال!ضاسبةعدموأما،الحروفتناسبلعدمالموت

أيضا.المعنىفيمتناسبةغيركانتولو"وخلمولحم-ف!"ملحالترتيب

فيها،التناسبيشترطفلاالمزيدةالحروفالاصليةبقيدوخرج

يحذفقدإذ،بالفعلموجودةتكونأنالاصليةالحروففييشترطولا

بعضهايحذفوقد"وصلةوعدة!"زنةالمصدروهوالاصلمنبعضها

ذلك.ونحو"وبعتوقلتوبعوقل!"خفالمشتقأعنيالفرعمن

تقديرذاكانأومحققتغييرمنالمشتقفيلابد175

المشتقلفطبينتخالفمنالاشهتقاقتحققفيلابدأنهيعني

ماضفعلكطلبتقديراأو،الضربمنكالضاربتحقيقامنهوالمشتق

فيغيرهافيالفعلفياللامفتحةفتقدرالمصدر،بمعنىالظلبمن

المصدر.

يطردلاوغيرهمطرداعهدفقدلمبهميكنوان176

والمبهم،الاشتقاقإلىعائد"يكن":قولهفيالضميرأنيعني

التيالذاتبالمبهمومراده،التعيينضدوهوالابهاممنمفعولاسم

منلكلصالحةأنهاإبهامهاومعنى،صفةمنلهامشتقباسمسميت
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،ضارب:لهيقالأنصحالضربمنهوقعمنفكل،الصفةبتلكاتصف

قامذاتوكل،الضربمنهصدرمر،كلعلىإطلاقهيصحمبهمفضارب

لاسودفا،سوداء:ولأنثاهاأسود:لذكرهايقالأنصح-مثلا-السوادبها

السواد.بهقاممنكلعلىإطلاقهيصحمعينغيرايمبهم-مثلا-

،الاشتقاقفيهيطردلاالمبهمغيرانيعنييطرد"لا"وغيره:وقوله

الزجاجمنكانمابهايقصدلكونها،معينةبلمبهمةغيرفانهاكالقارورة

الانجملخصوصوكالدبران،للمائعمقرهومماغيرهدونخاصة

دونالخيلخصوصمنوبياضسوادفيهاجتمعلماوكالأبلق،المعروفة

مانع،منهيمنعلمفيماالاشتقاقاطرادومحل.الحيواناتمنغيرها

ولا.]الحديد[)6برإ(اتعظيوذوألفضلللهو>:نفسهعنقالتعالىاللهفان

توقيفية.تعالىاسماءهلانفاضل:لهيقالفلاذلكمنلهالاشتقاقيصح

الصرفيبالقياسالمطردالاشتقاقضابط:عنهاللهعفامقيدهقال

:حالتانلهالاشتقاقمنهالذيالمصدرنفاعلمتعلمهأنأردتإذا

.والجلوسكالقيامالفاعلباختيارمتجدداحدثايكونأن:الاولى

كالسجايااختيارهاغيرمنبالذاتقائمةصفةيكونأن:الثانية

كالسوادلوانلأوا،والشجاعةلكرما:نحويافالسجا،ذلكونحولالوانوا

.ضوالبيا

:نحالتالهعللفااباختيارالمتجددلحدثهواالذيلأولاوالقسم

عدمأيباللزومعنهالمعبروهوواحدةنسبتهتكونأن:الأولى

.والجلوسكالقبامبهالمفعولإلىالتعدي
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منه،وقوعهحيثمنفاعلهإلىنسبة:نسبتانلهتكونأن:(1)الثانية

حقيقتهتعقللافانهنحوالضرب،عليهوقوعهحيثمنمفعولهإلىونسبة

بإدراكلاإحقيقتهاتدركلاوهيإضافيةصفةلأنه،ومضروببضاربلاإ

.المفعوللىإلتعديباعنهالمعبرهووهذا،يفينالمتضا

غيراختيارهامنلذاتباقائمةصفةلاشتقاقامنهلذياالمصدركانفان

:لأولا:أشياءثلاثةلاإالصرفيالقياسباطرادمنهايشتقفلاوالشجاعةكالكرم

صيغة:الثالث.وشجاعككريمالمشبهةالصفة:الثاني.وشجعككرمالفعل

."منهشجعوأ،عمرومنأكرمزيد"نحو،لمعروفةابشروطهالتفضيلا

الفاعلباختيارمتجدداحدثاالاشتقاقمنهالذيالمصدركانهـان

إلاالصرفيبالقياسمنهيشتقفلاللمفعولمتعدغيرأيواحدةنسبةله

نحوالفاعلاسم:الثاني."ومشىقام"نحوالفعل:الأول:أشياءخمسة

"زيدنحوالمعروفةبشروطهاالتفضيلصيغة:الثالث."وماشي"قائم

والمسجد("!"المجلسالمكاناسم:الرابع.بكر"منبالنميمةأمشى

الدين"محلنحوالزماناسم:الخامسوالسجود.الجلوسلمكان

.رمضانخلولهزمانأي"رمضان

الفاعلباختيارمتجدداحدثاالاشتقاقمنهالذيالمصدركانوإن

جميعالصرفيبالقياسمنهيشتقفانه،المفعولإلىمتعدأينسبتانله

قائمةصفةمنإلاتصاغلافإنهافقطالمشبهةلصفةإلاالثمانالمشتقات

المصدرمنالمشتقاتأنتعلموبذلكمتجدد.حدثمنلابالنفس

ني.لثاا:صللاا(1)
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!"ضارب"،الفاعلواسم،"ضربه"نحوالفعل:وهيسبعالمذكور

الزمانواسم!"مفتاح"،الآلةواسم،!"مضروب"المفعولواسم

نحوالتفضيلوصيغة،وقتهأوالضربمكانبمعنى"المضرب!"والمكان

.عمرو"مناضرب"زيد

درىمنوثلباالثلمللأكبرويرىكبيروالجذبئوالجبذ177

فالاشتقاق،الأكبروالاشتقاقالكبيرالاشتقاقالبيتهذافيذكر

مناسبةمعالترتيبدونالأصولفيهاجتمعتما:هوالاصطلاحفيالكبير

والحروفواحدفالمعنى،الجذبمنوجابذ""جبذكاشتقاق،معنوية

منه.والمشتقالمشتقفيمختلفترتيبهاانإلامتحدة)1(والاصول

المعنىفيالمناسبةفيهما:هوالاصطلاحفيالأكبروالاشتقاق

تتناسبفلم،الثلبمنوثالم""ثلمكاشتقاق،الحروفبعضوفي

والعين.الفاءفيتناسبتوانمااللامفيالاصول

إلاالنحاةمنالاكبربالاشتقاقيقلولمابوحيان)2(:قال

به.يأنسالباذش)4(ابنوكان،)3(ابوالفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاصولالحروف:ط

.75()2/:"المحيط"البحرانظر

.بعدها(وما133-)2/:""الخصائصكتابهفيجنيابنأي

تصانيفله،النحويالاندلسيالباذشبنابوالحسنخلفبنحمدبنعلي:هو

الوعاة":و"بغية274(،)ص/:"الصدفي"معجمفيترجمتههـ(،528)ت

.)2/142-143(
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.""يرىفاعل"درى"من:قولهفي"من"المؤلفوقول

الحذاققالهكجبرئيلالاشتقاقفيهوالأعجمي178

فيالأصفهانيقالهمشتقةتكونقدالأعجميةالأسماءانيعني

"لم:لجبريلقال!ي!هانهرويماعليهوالدليل،"المحصول"شرح

.)1(بالجبروتاتلأني:فقال؟"جبرئيلسميت

عهداقدمصدرشرطونفيأفردامماالجمعاشتقاقكذا917

-مثلا-فرجلانالمفرد،منمشتقانوالتثنيةالجمعانيعني

احدهماجعلذلكفيبالاشتقاقوالمراد،رجلمنمشتقانورجال

الأصل.إلىمردودوالفرع،فرعاوالآخراصلا

وجودالاشتقاقفييشترطلاانهيعنيإلخ"شرط"ونفي:وقوله

فالأفعالوعليه،العرببهتنطقلممقدرمصدرمنيشتقبلالمصدر

بينمنافاةلاإذجمودهااشتقاقهاينافيولا،مشتقة"!"عسىالجامدة

البركة.منمشتقوهوجامدفعل"تبارك"انترىلاا،لاشتقاقوالجمودا

الحقالمعتزليوأعوزئشتقلاالوصففقدوعند018

لهاالاشتقاقيجوزفلابالمصدرتتصفلمإذاالذاتانيعني

)1(

وصاحب،المحليشرحعلىحاشيتهفيالعطارلهالقولهذانسبوقد

عليبيإلىنسبه)2/75(:"البحر"فيالزركشيلكن)1/901(،:"النشر"

أعلم.فالله.النحويحيانأبيعننقلاالفارسي

.اجدهلم
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ولاأصلا،ضربمنهيقعلملمن"الضارب"اشتقاقيصحفلا،منه

بجوازالقائلينللمعتزلةخلافاسواد،بهيقململمن"الاسود"اشتقاق

بذاتهقادرتعالىانهزعمواتحما،بالمصدرالذاتاتصافعدممعذلك

كلفيوهكذا،بذاتهقامبعلملابذاتهعالم،بذاتهقامتبقدرةلا

ذإالبطلانظاهرومذهبهم"القديمتعددمنمنهمفرارا،المعانيصفات

المؤلفواشار.علمغيرمنعالما،قدرةغيرمنقادراكونهيعقللا

إليه،احتاجالشيءوأعوزه"الحقالمعتزلي"واعوز:بقولههذاإلى

.)1(اتباعهإلىالمحتاجالصوابمنهجخالفواالمعتزلةانيعني

من"الوصففقد"وعند:قولهفيبالوصفالمؤلفواحترز

بهاقيامهالاستحالةبالذاتقيامهاعدممعمنهايشتقفانهاالعين

بذاتيقومالمانهمامع،واللبنالتمرمنو"اللابن""التامر"كاشتقاق

الشاعر:قولفيكماصاحبهما

تامر)2(الحيئفيلابنثاتوزعمتوغررتني

ذلك.ونحواللهحرسهماوالمدينةمكةمنوالمدنيالمكيوكاشتقاق

.....................وجبقدقامالاسمذووحيئما181

وجببالذاتقامإذااسما]العرب[لهوضعتمعنىكلأنيعني

سواد،أو،قدرةأو،علمبهاقامذاتفكل،منهللذاتالوصفاشتقاق

)1(

)2(

و"قتح123(،)ص/122-:السعود"و"مراقي011(،)1/"النشر":فيكذا

.(14)ص/:الودود"

ار!ف.فيلابن:وفيه86(/1:""ديوانهللحعطيئةالبيت
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والاسود،،والقادر،العالملهايشتقأنوجب،ذلكونحوبياضأو

بها.القائمةالمذكورةالصفاتتلكمن-مثلا-والابيض

العربيةفياسملهالذيالمعنىيعني"الاسم"ذو:المؤلفوقول

العربيةفياسملهليسالذيالمعنىعنبهواحترز،المذكورةكالامثلة

عنهبهيعبرلفظوجودلعدممنهالاشتقاقيصحفلا،الروائحكأنواع

.للاشتقاق""وجب:قولهفيالفاعلوضمير.الاشتقاقمنهيصححتى

انتسبالحقيقةالىوفرغه.....................

الخلعندلإمكان1بحسبالمحلفيالأصلبقاءلدى182

ئرىفناقضاماالمحلىعلىطراحيثماالإجماغثالثها183

حققهوبعضقنفىفبعضهمالمطلقهرمىمنئبنىعليه184

الاصلفهومنهالمشتقالوصفإلىراجع""فرعه:قولهفيالضمير

ما""حقيقي:لهيقالأي"انتسبالحقيقةإلى":وقوله.المشتقوفرعه

،القياممنمشتقمثلا"ف"القائم،بالذاتقائمامنهالمشتقالوصفدام

.بالقيامالاتصافحالةفيإلاحقيقةيكونلا""القائمأنإلا

انتسب"الحقيقة"إلى:بقولهيتعلقبقاء(""لدى:المؤلفوقول

"حقيقي":فيهفقيل،الحقيقةإلى-المشتقهوالذي-الفرعانتسبأي

بعضأنإلىبهيشير"الامكان"بحسبوقوله.بالمحلالوصفقيامعند

فشيئاشيئاتدريجايمضييسيالايكونالاشتقاقمنهاالتيالمصادر

السيالالمصدرقيامعندللحقيقةينتسبمنهالمشتقفإن!"التكلم"

تدريخا،لتفاوتهجملةبالذاتيقوملالأنه،الامكانبحسببالذات
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منه.جزءاخرفيهالامكانهحمسب.)1(-

قالواسيناوابنالمعتزلةبعضأنإلىبهيشير"الجل"عند:وقوله

الذيالوصففارقولو،المشتقهوالذيالفرععلىالحقيقةباطلاق

مس.ألهسبققيامرباعتبائماقاالقاعدتسميةفيصع،المحللاشتقاقامنه

أجمعقالوا:الثالثالقولأهلأنيعني،إلخ"ثالثها(":قوله

الوصفمنالاشتقاقيجوزلاأنهعلىالعربياللسانهلوالمسلمون

الوصفيناقضوجوديوصفالمحلعلىطرأحيثمامفارقتهبعد

نهو،سابققيامباعتبارقائماالقاعدكتسمية،الاشتقاقمنهالذيالاول

الآخر.وإرادةالضديناحدإطلاقمنمجازايصح

الخلافعلىيتبنيانهيعنيإلخرمى"منيبنى"عليه:وقوله

زوجةتسمىلاأنهافعلىبالزنا،بائناطلاقامطلقتهرمىمنالمذكور

اللعانمنيمكنولاالقذفحديحدفانهلهاالزوجيةوصفمفارقةبعد

نفى"،"فبعضهم:قولهمعنىهووهذا،زوجةتسمىلامنرمىلأنه

يلاعنها،فانهلهاالزوجيةوصفمفارقةبعدزوجةتسمىأنهاوعلى

الآية.]النور/6[<ازوجهميرمونين>وا:يقولواللهزوجةتسمىلأنها

."حققهوبعض":قولهمعنىوهو

لطرويلاعنلمبغيرهمتزوجةكانتإذا:الثالثالقولوعلى

يناقضالزوجةهوالذيالمحلعلىالثانيزوجيةهووجوديوصف

زوجين.بينالزوجةاشتراكلاستحالة،الأولزوجيةهوالذيالأول

بحسب.:الاصل(1)
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ولكنههذاالمؤلفيذكرولم،لاعنبغيرهمنزوجةغيركانتوإن

.المواز)2(ابنعن")1("الشرحفيذكره

التلبسحالةفيحقيقةالمؤلسسلدىكسارقفما185

بداقدفيهالعموموغيرهمسنداجابماالنطقحالةأو186

"!"مضروبالمفعولواسم"!"سارقالفاعلاسمأنأولااعلم

لبلاغييناعندفهما،والنحويونلبلاغيونالهمااستعماحقيقةفياختلففد

،حدوثولازماناعتبارغيرمنالاشتقاقمنهالذيبالمصدرمتصفةذات

فقولهالاستقبالأوالماضيأوالحالفيالوصفبهقامفيمنحقيقةفهو

الفعلهذامنهوقعفيمنحقيقة38[/]المائدة(وألسارقةوألسار!>:تعالى

القاضيعندشهدلوولذا،القيامةيومإلىلاستقبالواالحالأوالماضيفي

منهطراتومن،بالقطععليهلحكمالماضيالزمنفيسارقفلانابان

وهذاحقيميا،دخولامعناهافيداخلاكانالايةنزولبعدال!رقة

ووالدهالدينتاج:الشبكيانعليهالذيهوالبيانيونعليهالذيالمعنى

اسمبصيغة"المؤلسس"لدى:بقولهالمؤلفمرادوهما)3(،الدينتقي

)1(

)2(

)3(

.)1/111(

فقهاءكبارمن،الموازبابنالمعروفالاسكندرانيزيادبنإبراهيمبنمحمدهو

كتاباجلهو:عياضفيهقال"ب"الموازيةالمشهوركتابهله،926()تالمالكية

"ترتيبانظر:.واوعبهكلامابسطهومسائلصحهوالمالكيينقدماءائفه

.(819)2/:"المالكيةتراجمجمهرةو"،(1017-4/67):"المدارك

.928(288-/)1:"الجوامع"جمعانظر
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.الاصولصاحبومعناه،الفاعل

واالفاعلكاسمالوصفإن:يقولونالبيانيينانذكرتم:قيلفان

وان،حدوثاوزماناعتبارغيرمنبالمصدرمتصفةذاتالمفعولاسم

نإ:يقولانانهمامعذلكيجتمعكيف،البيانيينقولعلىالسبكيين

الذيبالمصدرالتلبسحالةفيإلاحقيقةيكونلا-مثلا-الفاعلاسم

سيالا؟كانإنمنهجزءبآخراوالاشتقاقمنه

الزمانلان؛التلب!صحالةاعتبارغيرالزماناعتباران:فالجواب

التلبسحالةاعتبارللسبكيينفصح،الفعلباعتباروالتلبس،النطقباعتبار

يهصا<أيدفاقطعووألسارلمحةلسارقوا>:تعالىفقوله.الزمانعتبارادون

مضىفيماوالسارقالآنالسارقيشملفهو،زمانفيهيعتبرلم-مثلا-

علىبالفعلعليهالسرقةاسمإطلاقتحقيقولكن،المستقبلفيوالسارق

مرين.الابينلفرقافظهر،بهاتلبسهلةحارباعتباهونماإالحقيقةسبيل

نزولقبلويزنييسرقكانمنانذكرتمماعلىيلزم:قيلفإن

يحد.انهالزناوآيةالسرقةآية

فالاسلاماسلمثمكافراكانإنزناهاوسرقتهوقتانه:فالجواب

وقتهفيالفعلذلكانحدهمنفالمانعمسلماكانوإن،قبلهمايجب

لينرأللهوما!ان>:يقولتعالىواللهعليهحراماليسالماضي

.[511/]التوبة<يتقونما!صيينحتىهدلفئمإذبعدقوما

بالسرقةبينةعليهقامتمنانالسبكيينقولعلىيلزم:قيلفإن

إلاحقيقةسارقايسمىلاعندهمالانه،لايقطعانهالماضيالزمنفي
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سارقغيرالانأنهعليهفيلزم،بالفعلمتلبسغيرالانوهوالتليسحالة

يقطع.فلا

عليهفوجبحقيقةسارقاصاربالسرقةتلبسهوقتأنه:فالجواب

.الانسارقلأنهلا،الوقتذلكفيسارقلأنه،الوقتذلكفيالحد

لتنويعفيه"أو("إلخمسندا"جابماالنطقحالة"أو:المؤلفوقول

فقالإليهوالمسندالمسندبينذلكفيفرقالقرافيأنيعني،الخلاف

مرادههووذلكانفا،قدمناالذيالسبكيينقولمثلإليهالمسندفي

-.)1(

وافاعلاسممنالمسندفيوقالبدا"قدفيهالعموم"وغيره:بموده

"زيد:فقولك،خاصةبهالنطقحالةفيحقيقةإنهمثلا--مفعول

قبلهولابعدهفيمالاالنطقوقتالضربوقوعفيحقيقةعنده"ضارب

بالفعلالحاصلالحدثبهيرادأنهوحجتهالمجاز،سبيلعلىإلا

عطفابالجر"النطقحالة"أو:المؤلفوقول.الزمانحضورويلزمه

بهيرادالنحويينعندالفاعلكاسموالوصف.التلبسحالةعلى

قبلبهالمتصفعلىوإطلاقه،النطقوقتالحاضرالزمنفيالحدوث

النحويين.أعنيقولهمعلىمجازبعدهأوذلك

مسنداكونهومثال"ضارب"زيدمسندا:الوصفكونومثال

والزانيالرانية>،38[/]المائدةيهما<أيدفاقطعوأوألسارقةلسارقوأ>:ليهإ

.[2]النور/مخهما<ؤحدكلفاقلدوا

واضح.وغيرمضطربلكنهلحقهنا)1(
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التراذففيفصلى

والليث.سدلاكا،لمعنىاتحادواللفظاتعددوهو

التفصيلثالثهالاوقيل4حصولهالترادفوذو187

:أقوالثلاثةعلىالترادففياختلفأنهيعني

أحدأن:فوائدهومن.الحقوهو،الكلامفيواقعأنه:الأول

،والجناسوالشعرالسجعفيالاخرلهيصلحلالمايصلحالرديفين

الحروفببعضينطقلاالذيالالثغعلىاسهلالرديفينأحديكونوقد

إلىمثلاالبرلفظعنيعدلبالراءالنطقعليهيتعذرفالذيالاخر،من

القمح.لفظ

وابي،والزجاج،فارسوابن،ثعلبقولوهو:الثانيالقول

يطنماكل:وقالوا،الكلامفيواقعغيرالترادفأنالعسكريهلال

ليسمعنىعلىاللفظينأحديشتملأنلابدإذ؛بمترادفليسمترادفا

مرادفاليس-مثلا-فالانسان،الصفاتفيالمباينةبهتحصلالاخرفي

البشرواشتمال،الانسأوالنسيانمعنىعلىالانسانلاشتمالللبشر

ذلك.علىوقس،البشرةظهورمعنىعلى

فيمتنع،وغيرهاالشرعيةالالفاظبينالتفصيلهو:الثالثالقول

غيرها.فيويجوزالشرعيةالالفاظفيالترادف

الليث":لعرباكلامفيلهفمثا،مطلقاوالوقوعالجواز:والتحقيق

عند"والواجب"الفرض:الشرعيةالاصطلاحاتفيومثاله،والاسد"
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."ويظنونيحسبون":القرآنفيلهومثا،"لتطوعواالسنةو"،حنيفةبيأغير

بالتوكيدللمجازكالنفيللقييدالتالييفيدوهل188

بعدالعربتذكرهالذيالمهملاللفظوهو،التابع:بالتاليالمراد

"،باذقو"حاذق،"بسن"حسن:قولهمنحو،للتقويةوزنهعلىمتبوعه

فياختلفواأنهم:والمعنىنطشان"،و"عطشانليطان"،و"شيطان

،توكيدهيفيدأنهوالحقلا؟أوللمتبوعالتوكيدأيالتأييديفيدهلالتابع

عبثا.تذكرهولمذلكإلابهأرادتماالعربلأن

هلالتوكيدفيأيضااختلفواأنهميعني"إلخ..!"النفي:وقوله

المازريقولوهوالمعانيأهلعليهفالذيلا؟أوويرفعهالمجازينفي

نفسه"زيد"جاء:قلتفاذاالمجاز،ورفعالتقويةعلىيدلالتوكيدأن

إرادةامتنع"كلهم"جاءوا:قلتوإذامجازا،زيدغيرإرادةامتنع

المجاز،يرفعلاالتوكيدأن)1(القرافياختارهوالذيمجازا،بعضهم

المجاز.رفعدونفقطالتقويةإفادةفيكالتابعالتوكيدفيكونوعليه

الراجحعلىالمجازيرفعالتوكيدأن:والتوكيدالتابعبينوالفرق

دونالمتبوعزنةعلىيكونأنفيهيشترطالتابعوأن،التابعدون

دونأطلقلوفانه،التابعبخلافنفسهفيمعنىلهالتوكيدوأن،التوكيد

."ونطشان،"بسن:نحومهملاكانالمتبوع

تعبدابواحديكنلمانبداتعاوروللرديفين918

.352(،1/035):"المحصولشرحفيالاصول"نفائسفي()1
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:)2(معلقتهفيعنترةقولهومنه،والتعاقب)1(التداول:التعاور

مكلمالكماة3تعاورنهدسابحرحالةعلىأزاللاإذ

بالرمي.عليهوتعاقبواتداولوهاي

منهماكلاأنبمعنى،تعاقباأيتعاوراللردفينأن:البيتومعنى

"وبالمرادف:قولهللمؤلفوسيأتي)3(،معناهلاتحادالآخرمكانيأتي

اللهيكنلمإنالآخرمكانالردفينمنكلإتيانومحل.قطعا"يجوز

"تعبدا":وقوله.التحليلوتسليمةالاحرامكتكبيرةبأحدهما،تعبدنا

.[]بهاللهتعبدناأي،للفاعلبالبناء

قيدابلغتينوبعضمهم1أبدالوقوعنفيوبعضهم091

رديفهمكانالرديفوقوعمنع(4)كالرازيالاصوليينبعضأنيعني

0واحدةلغةمنأولغتينمننكاسواء،مؤئدامنعاأي"بداأ":وقوله.لغة

الرديفينتعاورمنعقيدبعضهمأنيعنيإلخ""وبعضهم:وقوله

إلىلغةضملأنالواحدةاللغةفييجوزإنه:قائلالغتينمنكاناإذابما

كانإنالرديفينتعاورمنعمنقدموما.مستعملإلىمهملكضمأخرى

خلافا،اللغةجهةمنلاالشرعجهةمنممنوعفإنهبلفظهمتعبداأحدهما

الفارسية.منولوالاحرامتكبيرةبمرادفالصلاةبانعقادالقائلينللحنفية

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو،ولالتدوا:صللاا

.343()ص/:الانباريابنشرحانظر

معناهما.لاتحادالاخربمعنى:ط

.(1/59):""المحصولفي
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كلوقوعنفييتصوركيف:قلتفانالبنود")1(:"نشرفيقال

فانه،لفطانلهبمعنىالتكلميتعذرحينئذلأنهالاخرمكانالرديفينمن

رديفه؟مكانبالرديفعبرفقدبأحدهماعبرإذا

قيسية:لغتينمعنىفييظهرذلكإن-:أعلمتعالىوالله-قلت

لاالعربيلان،كالعكسبالقيسيةيتكلملافالتميمي-مثلا-وتميمية

وكذا،للعجميةبالنسبةواحدةلغةوالقيسيةوالتميمية،لغتهبغيرينطق

بلفظه.منهانتهى.كعكسهمصريبلفظيأتيلا-مثلا-الشامي

الإسلامفيالدخولبهبماالإحرامفيعجزمندخول191

المفردفيلاالتركيبفيوالخلفيقتديباللسانأونيةأو291

المسألةهذهيتبع]أي[""يقتديجملةخبرهمبتدأ""دخول:قوله

فيهالخلافينبنيإلخ...عجزمندخول:والمعنىعليها،ينبنيأي

علىعطفابالخفضنية""أو:وقوله.المسألةهذهفيالخلافعلى

بتكبيرةالنطقعنعجزمنأن:والمعنىبما،المجرورالموصول

الصلاةفييدخل-الرديفينتعاوربعدمقلنا-إذالعجميتهالاحرام

القولوعلى،القولهذاعلىرديفهمقاميقوملاهناالرديفلأن؛بالنية

وأ،بلغتهالاحرامتكبيرةبمرادفالصلاةفييدخلالرديفينبتعاور

.أكبر""اللهمعنىيؤديلانالاسلامفيبهيدخلالذيباللفطفيهايدخل

وقوله:.العجميلسانيعني"باللسان"أو:المؤلفوقول

.)1/116()1(
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حالةفيالرديفينتعاورفيالخلفانيعنيإلخ"التركيبفي"والخلف

)3(،الرازيللفخرخلافا)2(،)1(البيضاويقالهالافراددونفقطالتركيب

غيرمنالاشياءتعديدفيالرديفينتعاوريجوزالبيضاويقولفعلى

عليها.حكم

بمذهبيليسجوازهبالأعجميقرانيابد[ل391

فيالقراءةفيالعجميةمنبمرادفهاالقرانالفاظإبدالانيعني

وعزا،مالكمذهبيعنيالمؤلفمذهبفييجوزلا-مثلا-الصلاة

.()صاحباهوخالفه:وقالحنيفةلابيجوازه")4("الشرحفيالمؤلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الشراحذكرهالكنالمنهاجفيبهيصرحلم

خلاف:الاصل

.(1/59):"المحصول"في

(1/711).

.للزمخشري(1ه7)ص/:"المسائلرؤوسو"،(1/211):"الصنائيعبدائيع"انظر
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لمشتركا

كالعين،الحقيقيمعناهويتعدداللفظيتحدانهوالاشتراك

والجارية.للباصرة

سلكالوحيفيللمنعوثالثالمشتركوقوغالأكتررأيفي491

:اقوالثلاثةالمشتركوقوعفيانيعني

فيمطلقاووقوعهجوازه-:الحقوهوالاكثررادوهو-الأول

بينمشتركالقرءلان]البقرة/228[(قروءئبثة>:كقوله،وغيرهالوحي

.الوقوعمشاهدةالقولهذاوحجة،والحيضالطهر

وحجة،وغيرهالوحيفيمطلقاالمشتركوقوعمنع:الثانيالقول

منلكللاحتمالهاللفظمنالمرادبفهميخلالاشتراكالتبهالقائل

هالمشتركمعنيي

حملقرينةتوجدلموإن،بقرينةمعنييهاحديتعينبانهواجيب

معنييه.على

لوانهبهالقائلوحجة،غيرهدونالوحيفيمنعه:الثالثالقول

يفيدفلامبينغيراو،فائدةبلافيطولمبيناإمالوقعالوحيفيوقع

ذلك.عنينزهوالوحي،منهالمرادفهملعدم

بأمرين:واجيب

من"شربت-:مثلا-فقولك،الطوللزومنسلملاائا:الاول

.الباصرةلاالجاريةالمقصودانتبينقرينةانهمعفيهطوللا"العين
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بلاالطولكوننسلمفلايظولنهجدلياسلمنالوأنا:الئاني

فائدةففيه،العربيةاللغةمقاصدمنالإجمالبعدالتفصيللان؛فائدة

تشوفا)1(يستدعيالاجماللان،الذهنفياوقعلانهغيرهفيتكنلم

إليه.للتسوفمحلهصادفالتفصيلجاءفإذا،التفصيلإلى

الئبلاأجازضداو1مجازامثلامعنييهفيإطلاقة591

إطلاقأجازواالاصوليينمن-الاذكياءأي-النبلاءأنيعتي

المؤلف:وقول.واحدمتكلممنواحدوقتفيمعنييهعلىالمشترك

"عندي:كقولكاثنينمنأكئربينمشتركاكانإذامعانيهأويعني"مثلا"

يعنيضدا"أو"مجازا:وقوله.والذهبوالجاريةالباصرةوتعني"عين

لانمجازايكونإنه:قيلمعانيهأومعنييهعلىأطلقإذاالمشتركأن

وكونه،بانفرادهواحدلكلوضعوإنمامعانأولمعنيينيوضعلماللفظ

وهوحقيقةمعانيهأومعنييهعلىيطلق:وقيل.المالكيةأكئرقولمجازا

،"ضداأو":بقولهالمؤلفمرادوهو،والمعتزلةوالشافعيالباقلانيقول

وأمعنييهعلىبإطلاقهالقولومحل،الحقيقةوهوالمجازضديعني

تكونأوالمعانيأوالمعنيينبينمنافاةلايكونبأنذلكأمكنإنمعانيه

فالاسود،الاطلاقفيهحصلالذيالوجهغيرمنولكنهامنافاةبينهما

فيجوزبينهما،مشتركوالجون،ذاتيهمافيمتنافيان-مثلا-والابيض

والابيض؛الاسودوتعني"الجون"ملبوسي:تقولأنالقولهذاعلى

بعدهاهماوكذا،بالقافتشوقا:ط(1)
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بينجمعكلجوازمنافاةلاالوجههذاومنمنهما،لكللابسلانك

.وطهرتحاضتبمعنى"ةالمراأقرأت":وتقول.لاسودوالابيضاليس

و"النبلا(""أجاز"هوالذيفعلهعلىمقدممفعول"إطلاقه":وقوله

.للوزنمقصور

يحملالجميععلىوبعضهمفمجملقرينةمنيخلإن691

معنييهأحدتعيينعلىالدالةالقرائنمنتجردإذاالمشتركأنيعني

متضحغيرأيمجملبأنهعليهيحكممعانيهلجميعتعميمهعلىأومعانيهأو

معانيهأومعنييهعلىيحملهالعلماءوبعض،للمؤلفيأتيكماالمعنى

القرائن.منالتجريدعندذلكفيبطهورهقائلاالشافعيمذهبهوكما

الشلبلضدبالمنعوقيلالعزبنهجيجزهلموقيل791

وأمعنييهعلىالمشتركإطلاقبأنقالالعلماءبعضأنيعني

العربلأنعقلا؛يجوزولكنمجازا،ولاحقيقةلالغةيجوزلامعانيه

وهذامجموعها،فيلابانفرادهمعانيهمنواحدكلفيإلاتستعملهلم

وغيرهم.والبيانيين،المعتزليالبصريالحسينوأبي،الغزاليقول

إطلاقيجوزلا:قالبعضهمأنيعنيإلخ"بالمنع"وقيل:وقوله

السلبلان،السلببضدمرادهوهوالاثباتفيمعنييهعلىالمشترك

فييجوزذلكإن:صاحبهيقولالقولوهذا،الإثباتوضدهالنفي

انهاوتريد،"بهتعتدالحامللهندقرأ"لا:مثلافتقولالنهيومثلهالنفي

:فتقولالنهيومثلهحملها،بوضعتعتدلأنهاطهرولابحيضتعتدلا

النكرةلان؛لذهبووالجاريةالباصرةوتعتيلزيد"عينعلىتعتد"لا
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وإذاالامر،الاثباتفيويدخل.الاثباتبخلافتعمالنفيسياقفي

قولاعليهماالمشتركحملامتنعبينهماالجمعيمكنلاالمعنيانكان

والتهديد.الفعلطلبعلى""افعلصيغةكحملواحدا

ومرادهالنفيضدالاثباتأنكلامهمقتضى"السلب"لضد:وقوله

اصطلاحا،بضذينليساوالاثباتالنفيلان؛الاصطلاحيلااللغويالضد

.نقيضانالاصطلاحفيهماوإنما

جوازذوالإطلاقوضدهالمجازأوالمجازينوفي891

مجازهعلىأومجازيهعلىاللفظإطلاقلغةيجوزأنهيعتي

،اسوملاوتريد"اشتريلا":قولكمجازيهعلىإطلاقهفمثال.وحقيقته

قوله:عندهمومجازهحقيقتهعلىإطلاقهومثال.وكيليلييشتريولا

مجازالوجوبفيحقيقةالأمرصيغةفإن]الحج/77[ألخير<فعلواو>

فيوالمندوبللواجبالامرلتناولفيهماهنامستعملوهو،الندبفي

نأمجازيهعلىاللفطإطلاقجوازومحل.أدب(لوا!و>:قوله

مرجحولاالاستعمالفيمتساويينيكوناأو،إرادتهماعلىقرينةتقوم

والاباحة.كالتهديديتنافيالاوأن،تعيناحدهمارجحفان،لاحدهما

المجازساوىإذافيماومجازهحقيقتهعلىإطلاقهجوازومحل

علىحملوإنمعها،إرادتهمتنعيساوهالمفان،الشهرةفيالحقيقة

باعتبارين،ومجازاحقيقة:وقيلمجازا،يكونمعاومجازهحقيقته

حملأي،والحقيقةالمجازيعتي"،وضدهالمجاز"أو:المؤلفوقول

معا.عليهمااللفظ
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:الحقيقةفصل

فعيلفهي،ووجبثبتإذاوالضمبالكسريحقالشيءحقمنهي

:الاصطلاحفيوهيهأثبتهإذاحققتهمنمفعولبمعنىأوفاعلبمعنى

الثاني،علىفيهالمثبتةأوالأولعلىالاصليمكانهافيالثابتةالكلمة

للفرعيةعلامةفهي،الاسميةإلىالوصفيةمنللنقلالحقيقةفيلتاءو

.(1)"المفتاج"صاحبوعليهللتأنيث:وقيل،المذكرفرعالمؤنثأنكما

منتقلومنهامنهامرتجلغقلعزوهاللشرعلتي1منها991

هوالاقساموباقي،الشرعيةالحقيقة،الحقيقةأقساممنأنيعني

اللغوية.والحقيقة،العرفيةالحقيقة

موضوعااللفظيكونأن:للذهنفتقريبها:الشرعيةالحقيقةأما

الشرعفيسمي،مسماهفي)2(الداخلةالأفرادلجميعشاملاعاماوضعا

،إمساكلكلوضعفإنهكالصوم،العامالاسمبذلكالأفرادتلكبعض

نذرتإقفقولي>:تعالىقالكما،لغةصامفقدالكلامعنأمسكفمن

فلن>:قولهبدليل،الكلامعنإمساكاأي]مريم/26[صوما<ِللرحمن

صامفقدالجريعنأمسكومن]مريم(.):ر!(إدشثاثيؤمدب

وكتابه626(.)تالخوارزميالسكاكيمحمدبنبكرابيبنيوسفوهو:)1(

لفنونها.الجامعةالعربيةكتبشهرمن"العلوم"مفتاح

تحت.:ط)2(
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)1(:النابغةقولومنه،لغة

الفجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

العلف.عن:وقيل،الجريعنممسكةأي""صيام:فقوله

:)2(القيسامرئقولالمشيعنالامساكبمعنىالصومومن

جندلصمإلىكتانبأمراسمصامهافيعلقتالثرياكأن

المشي.عنإمساكهاأيصومهامكانيعنيمصامها"":فقوله

البطنإمساك:وهوأفرادهاببعضالحقيقةهذهالشرعخصوقد

منذلكغيردون،الغروبإلىالفجرمنبنيةشهوتيهماعنوالفرج

لغة.الصومعليهايصدقالتيدالأفرا

لدماببعضعرفاالاستعماليختصأنفهيالعرفيةالحقيقةوأما

تستعملالعرفوفي،دبمالكلاللغةفيفانهاكالدابة،لغةاللفظعليه

عرفاالدوابمنفيهتستعملالذيفالنوع،بعضدونيدبمابعضفي

العرفية.حقيقتهاهو

شرعياستعمالاصلهاعنينقلهالمالتيهياللغويةوالحقيقة

عرفي.ولا

فنفيتذكروانما،الاصولفيلهاذكرفلاالعقليةالحقيقةوأما

كقول،المتكلماعتقادفيلههولمنونحوهالفعلإسناد:وهيالبيان

ه"البقلالربيع"أنبت:الطبائعيوكقول،"البقلالله"أنبت:الموحد

)1(

)2(

.للديوانالسكيتابنروايةمنوالبيت.(042)ص/:""ديوانه

.(1/432):"نهيواد"
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عقلالتيالحقيقة:الحقيقةأنواعمنأي"منها":المؤلفوقول

شرعية.حقيقة:لهافقيلللشرععزوها

الشرعيةالحقيقةأنيعني،إلخمنها""مرتجل:المؤلفوقول

اللغة،مننقلغيرمنمؤتنفاوضعاموضوعأي،مرتجلهومامنها

خصوصههواللغةمننقلهنقدمناوقد،اللغةمنمنقولهوماومنها

المؤلفذكرهمرتجلمتهاالشرعيةوكون،اللغويمدلولهببعضشرعا

وأنصحيحغيرأنهوالظاهر)2(،الرهونيعنناقلالحلولوتبعاهنا)1(

فيالشارمساحي)3(بهصرحكماألبتةمرتجلفيهاليسالشرعيةالحقيقة

والاستقراء،المؤلفذكرهلماخلافاالحقوهو(")4(الجلابابن"شرح

ذلك.علىدليلالتام

والمسموعالظتورمنلهاوالوقوعالجوازفيوالخل!002

والقائلون.الشرعيةالحقيقةوقوعجوازفياختلفواأنهميعني

)1(

)2(

)3(

)4(

)1/121(."النشر":

.353-355(/1):"الحاجبابنمختصرشرح"فيالرهونيذكره

ت)المالكيالفقيهالشارمساحيالمصريعمربنعبدالرحمنبنعبدالله:هو

"الديباجانطر:ب"التفريع".المسمىالجلابابنمختصرعلىشرحله966(،

":البلدانمعجم"انطر.بمصربلدةوشارمساج.(142431-)ص/:"المذهب

.)3/803(

مشهور"التفريع"وكتابه،378()تالمالكيالحسينبنعبيدالله:هوالجلابابن

الغربدارعنطبع،كثيرةشروجوعليه،المذهبفيالمختصراتأوائلمنوهو

.(461)ص/:"و"الديباج،76()7/:"المدارك"ترتيبانظرهـ.1741
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لا؟أمواقعةهلأيضااختلفواعقلابجوازها

فيوحجتهم،غيرهملاالمعتزلةهمعقلاتجوزلاقالوافالذين

إلىنقلهمنمانعةمناسبةوالمعنىاللفظبينأن:الشرعيةإمكانمنع

أيضا.العرفيةمنعهذاعلىويلزم،غيره

وابن،الباقلانيالقاضي:منهمواقعةالشرعيةليستقالواوالذين

فيمستعملاللفظأنزاعمينوالشافعيةالحنابلةوبعض،القشيري

الصلاةفلفط،اللغويعلىزائدةشروطازادوالشرع،اللغويمعناه

الدعاءوهواللغويمعناهفيالشرعفيمستعملالقولهذاعلى-مثلا-

والسجودهكالركوعزائدةأمورابهالاعتدادفيالشرعاشترطلكن،بخير

الركوعأنعلىبالاجماع")1(البرهان"فيالحرمينإمامالقولهذاورد

لان؛شروطأنهالاالصلاة)2(نفسمنهيالتيالاركانمنوالسجود

الأعظمجعلفيهبأنالحرمينإمامغيرورده.الماهيةعنخارجالشرط

.القياسخلافوهومشروطاوالاقلشرطا

الحقيقةأن:وهوالنظمفيالناظميذكرهلماخرقولالشرعيةوفي

الصومفيفتقع،الدينأصولفيلاالعمليةالفروعفيواقعةالشرعية

والظاهر،القولهذاعلىوالايمانالكفرفيتقعولا-مثلا-والزكاة

تعالى.اللهعندوالعلمالكلفيوقوعها

الشرعىهومطلفاالوضعلاالنبئيلاسمهأفادوما102

)1(/1(.)134

)2(ط:تفسير!
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الشرعجهةمنتسميتهااستفيدتما:هيالشرعيةالحقيقةأنيعني

البطنإمساكبهسمي-مثلا-فالصوم،اللغويالوضعمطلقمنلا

لأن،الوضعمطلقمنمستفادةغيرالتسميةوهذه،تقدمكماوالفرج

الإمساكات،سائرمنغيرهدونالامساكبذلكالصوميخصلاالوضع

،الشارعجهةمنالاطلاقعندإليهوانصرافهبهخصوصهاستفيدوإنما

مضى.فيماهذامعنىبيناوقد

والعيدينوالعشاءكالشربالصدونفيأظلقوربما202

واجبمنالشرعفيهأذنماعلىالشرعيلفظيطلققدأنهيعني

وهذا،المعنىبهمرادهذاقبلالبيتفيفالشرعي،ومباحومندوب

العشاء"صلاة:كقولكفالواجب،الاستخدامسبيلعلىاللفظبهمراد

فيهتشرعماالنوافل"من:كقولكوالمندوب،واجبةأي"مشروعة

الحائضشربفيتقولكأنوالمباح،كالعيدينتندبأي"الجماعة

."مشروعالشرب"هذا:رمضانفيوالمسافر
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المجاز

المستعملاللفط:هوالاصطلاحوفي،الجوازمكاناللغةفيهو

الاصليهالمعنىقصدعنصارفةقرينةمعبينهمالعلاقةلهوضعماغيرفي

المجازاما،الاصوليينعندالمقصودهولانهالمفردالمجازتعريفوهذا

يذكرانوانما،الاصولفيذكرلهمافليسالعقليوالمجاز،المركب

.البيانفنفي

أجمعو[عليهو[حدوكلمنعواقدوماجائزومنه302

ممنوعهوماومنه،بالاجماعجائزهوماالمجازمنانيعني

واحقيقتينبينالجمع:وهو،فيهمختلفاقسماقدمناوقد،بالإجماع

ثلاثةوالجوازالمنعباعتبارانهفتحصلومجاز،حقيقةاو،مجازين

القسمإلىواشار،فيهمختلفوقسم،ممنوعوقسم،جائزقسم:اقسام

بقوله:الجائز

أوذظهوزوللعلاقةالمحملجاءفيهاتحادذاما402

المذكورينلقسميناأولانيعنى،"اول"وخبره،مبتدا"ما":قوله

ظاهرةعلاقتهوكانتواحدمحمللهكانما:هواتفافاالجائز:وهو

لاإذواحدالكلامهذافمحمل"،يرميأسدا"رايت:كقولك،بينة

وهيظاهرةوالرجلالاسدبينوالعلاقة،الشجاالرجلغيريحتمل

فيهجاءمااي،المحملمنحال"ذا":المولفوقول.الشجاعة

منالمحملباتحادواحترز،متحداأياتحاد""ذاكونهحالالمحمل
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كلها،فيمتعددالمحمللان،والمجازينوالحقيقتينوالمجازالحقيقة

اللفظ.عليهيحملالذيالمعنىوهوالميمينبفتح"المحمل":وقوله

كذلك،وليس،عليهمجمعالمجازهذامثلأنالمؤلفوظاهر

فيالمجازأنكرواالإسفرايينيوأبوإسحاق،الفارسيمنهمقومالان

بمجاز،ليسمجازابالمجازالقائلونيسميهماإن:وقالوا،اصلهمناللغة

،القرانخصوصفيقومونفاه،العربيةاللغةأساليبمنأسلوبهووإنما

ومنعه،الشافعيةمنالقاصوابن،المالكيةمنمندادخويزابنمنهم

.معا)1(والسنةالكتابفيالظاهرية

،القرانفيإطلاقهجوازعدملييطهرالذي:عنهاللهعفامقيدهقال

عدمالحقيقةعلاماتمنانللمؤلفياتيكما،نفيهيجوزالمجازلان

يجوزماالقرانفيأنالقرانفيبالمجازالقولعلىفيلزم،النفيجواز

.)2(تعالىاللهعندوالعلم،محظورفهوالمحظوريلزمماوكلنفيه

بالتعقيدالانتقاللمنعبالمفيدليسماثانيهما502

غيركانماهواتفاقاالممنوعالقسموهوالقسمينثانيأنيعني

كماالمراد،فهممنالمانعالمعنويالتعقيدمنفيهلماللمقصودمفيد

أبخر،كانوإنالاسدفانأبخر،رجلاتريد"يرميأسدا"رأيت:قلتلو

العربي،اللسانفيمتعارفةغيرالبخربعلاقةالابخرللرجلفاستعارته

)1(

)2(

803(./)1:"الجوامعجمع"انظر

وهيوالإعجاز"للتعبدالمنزلفيالمجازجواز"منعسماهامفردةرسالةللشيخ

.(131-601)ص/:"لمذكرة"وانظر،مطبوعة
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المجاز.يمنعالمعنويالتعقيدفهذا،المرادفهممنيمنعتعارفهاوعدم

إلىالحقيقيالمعنىمنالانتقالأي"الانتقال"لمنع:وقوله

وذلك،المجازيفيللحقيقيالموضوعاللفطيستعملبحيثالمجازي

المعنى.ظهورعدموهوالمعنويالتعقيدبسببالمنع

حصللأقربو1المجازإلىينتقلالأصلاستحالوحيثما602

إلىالانتقالالمالكيةعنديجبالحقيقةتعذرتإذاأنهيعني

لهذاومثلواتعدد،إنالمجازينأقربإلىأوواحدا،كانإذاالمجاز

المأمورحقيقة:اقالو]الماندة/6[<برءوسكمواقسحوا>:تعالىبقوله

وهوأبعدأحدهما:؛مجازانالحقيقةولهذه،الرأسجلدةبمسحه

،الاقربفيجب،الرأسشعروهوللحقيقةأقرب:والثاني،العمامة

علىمسحهمن!لخييهعنهثبتوما،العمامةعلىلاالشعرعلىفيمسح

خليل:قالكماضرربنزعهاخيفإذاماعلىحملوه)1(العمامة

.ضرر")2(بنزعهاخيف"وعمامة

تاجنيلابنفيهوالخلفاللغاتفيبالغالبوليس702

،والمركباتالمفرداتأي،اللغاتفيبغالبليسالمجازأنيعني

والجيم-الكافبينكنيمعرب،الياءوسكونبالجيم-جنيلابنخلافا

إلالفطمنماأنهزاعما،الحقيقةعلىلغةكلفيغالبإنه:قولهفي

.-عنهاللهرضي-شعبةبنالمغيرةحديثمن)274(رقممسلماخرجه(1)

.2(0)ص/:"مختصره")2(
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بالاستقراءحقيقةاستعمالهمنأكثربالقرينةمقرونامجازاواستعماله

منإلىالافعالوإسناد،واستعاراتتشبيهاتالبلغاءكلامأكثر:قائلا

وأن،ذلكونحووالاطلالوالدهركالحيواناتفاعلايكونأنيصحلا

العباد،ورأيتالبلاد،إلىسافرت:كقولهمكذلكالتخاطبعرف

يرولمالبلاد،كلإلىيسافرلمأنهمع،العبيدوملكت،الثيابولبست

فيالغالببأنجنيابنقولسقوطيخفىولاإلخ)1(...العباد.كل

لغوية.حقائقمجازاسماهمانو،المجازاللغات

المعولعلىفالنقلالإضمارفيليمجازتخصيصبىوبعد802

أكثرافيهيحتاطلكونهجرىالنسخبعدهفالاشترا&902

،والاشتراك،والنقل،والاضمار،والمجاز،التخصيصأنيعني

ثم،الإضمارثم،المجازثم،التخصحصفالمقدمتعارضتإذا،والنسخ

الله.شاءإنسنذكرهبعضهافيخلافعلىلنسخاثم،لاشتراكاثم،لنقلا

الذي"قصر:المولفقولفيتعريفهفسيأتيالتخصيصما

)2(.
فهوالاضماروأما.عليهالكلامتقدمفقدالمجازماو.إدخعم"

إلخ.")3(يدلأناقتضاءدلالة"وهو:قولهفيالمتقدمةالاقتضاءدلالة

ذإالمجازمننوعأنهوالظاهر،آخرمعنىإلىالكنمةنقلفهوالنقلماو

فيعليهالكلامتقدمفقدالاشترالثماوبشهماهالفرقيعقليكادلا

)2(

)3(

جني.لابنبعدها(فما-474)2/:""الخصائصانطر

)382(.رقمالبيت

.()138رقمالبيت
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.")1(المشتركقوعوالاكثررأي"في:قوله

إلخ.")2(الزمنبيانأولحكم"رفع:قولهفيفسيأتيالنسخوأما

-وغيرهالمؤلفرجحهكما-المجازعلىالتخصيصتقديمومثال

فهو121[]ا!نعام/(عليهادلهاسم؟بهرلؤمماتأ!لواولا>:تعالىقوله

وحمله،ذبيحتهفتؤكلللتسميةالناسيبغيرالجمهورعندمخصوص

غيرمنماتماأواللهلغيربهأهلمابهالمرادوأنالمجازعلىالشافعي

وجهين:مننهورجحا،الراجحعلىلمجازاعلىالتخصيصفيقدم،تذكية

في:المشركينكلفظالحقيقةبعضفييبقىاللفظأن:الاول

بعضوهمالحربيونوبقيالذمةأهلخرج(المشركين>اقتلوا

للحقيقة.أؤربفهوتخصيصأنهفعلى،المشركين

فيمستصحبااللفظبقيبالتخصيصبعضخرجإذا:الثاني

لاالوجهانوهذان:)3(القرافيقال،القرينةإلىاحتياجغيرمنالباقي

التخصيص.غيرفييوجدان

العامأنعلىيدلالاخيرالوجههذا:عنهاللهعفامقيدهقال

عندتحقيقهيأتيكما،التخصيصبعدالباقيفيحقيقةالمخصوص

5")4(ينمىوفرعللأصلوذاك":المؤلفقول

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1)49رقمالبيت

.()466رقمالبيت

122(.)ص/":التنقيح"شرحفي

.)938(رقمالبيت
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هوالذيلعبدهالسيدقولالاضمار:علىالمجازتقديمومثال

وإرادةاللازمإطلاقبابمنالمجازيحتملفانه،ابيانت:سئامنهاكبر

واللازميةشرعا،العتقيلزمهاالاعوبوةلأن،عتيقانتأي،الملزوم

محله،فيمقررهوكماالمرسلالمجازعلاقاتمنكلتاهماوالملزومية

منفيكون،والتعظيمالشفقةفيأبيمثلأنتأيالاضمارويحتمل

الثانيوعلى،المؤلفرجحهالذيوهويعتقالأول!فعلى.البليغالتشبيه

الثاني.بعضهمورجح،يعتقلا

:(1)القرافيقال،اكثرالمجازانالاضمارعلىالمجازرجحمنحخة

نأالمجازعلىالاضماررجحمنوحجة."الرجحانعلىتدل"والكثرة

-هوالاضمارالذيالاقتضاء-قرينةنمنقدمنالمابهمتصلةالاضمارقرينة

غايةوذلك،عليهالشرعيةأوالعقليةالصحةأوالصدقتوقفهي

عنه.خارجةمنفصلةفانهاالمجازقرينةبخلاف،الاتصال

وهو،قرينةإلىمنهماكللاحتياجسيانهما:العلماءبعضوقال

لاوالاستحالة،الحقيقةاستحالةتكونقدالمجازقرينةلأن،وجيه

ظاهر.هوكماالاقتضاءقرينةعنتقصر

الربادرهمإن:ال!ضنفيقول:النقلعلىالإضمارتقديمومثال

]البقرة/275[ألربوأ<وحرم>:تعالىقولهلأنالعقدصحاسقطإذا

حذففلو،أبوحنيفةعليهحملهكماالرباأخذ:أيالاضماريحتمل

122(.)ص/:"التنقيح"شرحفي)1(
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لغةهوالذي-"الربا"نقلأي،النقلويحتملالعقد،صحالربادرهم

ولومطلقاوفسادهالعقدتحريمالمعنىفيكونشرعاالعقدإلى-الزيادة

التحريم.إلىالموديالزائدالدرهمحذف

منالاضمارسلامةهيالنقلعلىالاضماربتقديمقالمنحجة

الاصلي.المعنىينسخنهفاالنقلبس!لمرف،الاولالمعنىنسخ

علىالاضمارلتقديمالحجةهذهذكر:عنهاللهعفامقيدهقال

الحجةهذهأنيخفىولا،لغيرهتبعا"الشرح")1(فيالمؤلفالنقل

المعنىنسخفيهالمجازلانالمجاز؛علىالاضمارتقديمتقتضي

المجازتقديملان،فانطرهمجازالنقلأنمنقدمناولما،أيضاالاصلي

.إشكالمنيخلولامجازالنقلأنمععنهالنقلوتأخيرالاضمارعلى

الجزءبهأريدإذا""الزكاةلفط:الاشتراكعلىالنقلتقديمومثال

هوالذيالاصليالمعنىعنالنقليحتملفانه،المالمنالمخرج

النقلعلىفيحملالمخرجالجزءوبينبينهالاشتراكويحتملالنماء،

اليقيني.بالفهميخلالاشتراكلان

علىمقدمالاشتراكانيعني،إلخ("النسخ"بعده:المؤلفوقول

اللفظلتصييرهأكثرفيهيحتاطالنسخلان،النسخهوالذيالمراتبآخر

.")2("التنقيحفيقاله.أكثرمقدماتهفتكونباطلا

لاأنهلييطهروالذي،والنسخالاشتراكلتعارضمثلمنأرولم

)1(

)2(

.)1/127(

.(الذخيرةمع78-)ص/
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لأن(قروةثبثه>:تعالىكقولهالمتضادينالمشتركينفيإلايتأتى

والمنسوخالناسخأنكما،ضدانوهماوالحيضالطهربينمشتركالقرء

بدليلإلاالنسخعلىيحملانولاالاشتراكعلىالضدانفيحمل،ضدان

فيخاصدليلمنلهلابدالنسخأنمنللمؤلفيأتيكما،النسخعلى

إلخ.")1(النسخعلىوالنص"الاجماع:قوله

المجاز،ثم،التخصيصتقديممنالمؤلفذكرهالذيهذا:تنبيه

الصوربعضفيالمرجوحالمتأخرترجيحينافيلاإلخ...الاضمارثم

الربوأ(وحرم>:آيةفيالاضمارعلىالنقلكترجيح،يخصهبمدرفي

ذلك.ونحو

والمفعول""يليفاعلبالرفعهوالاضمار""فيلي:المؤلفوقول

فيالمسائلهذهبعضهموجمعالمجاز.الاضماريليأيمحذوف

:فقالبيتين

النسخعلىواشتراكيليهونقلومضمرمجازتخصيصيقدم

الرسخذووأضدادالجميعوقدممتقدمبعدهماعلىوكل

الجميع"اضدادوقدم":البيتينناظمقول:عنهاللهعفامقيدهقال

هوالذيضدهعليهيقدمفلاالتخصيصأما،التخصيصغيرفيوجيه

سيأتي.كماالعمومعلىهويقدمبلالعموم

منتخب[لقرافيلدىتعيينهغلبقدالمجازقصدوحيثما021

مزتضىفيهبالاجمالو[لقولمضىماعكسالنعمانومذهب211

.()485رقمالبيت(11
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الراجحوالمجازالمرجوحةالحقيقةبيندارإذااللفظانيعني

ماكلفيمرجوحةحقيقةهوالذي"الدابة"كلفظ،الاستعمالبكثرة

للحماربعضهاوفي،البلاداكثرفيالحافرذواتفيراجحمجاز،دب

مذاهب:ثلاثةذلكفيفان،للحيةبعضهاوفي

،الاستعمالبكثرةلرجحانهالمجازعلىاللفظحملتعيين:الاول

وهو)2(،القرافيواختاره،يوسفلابي")1("الشرحفيالمؤلفوعزاه

يحملولا،مختاراي"منتخبالقرافيلدبد"تعيينه:المؤلفقولمعنى

قرينة.او)3(بنيتهإلاالحقيقةعلى

علىيحملولا،بالاصالةلرجحانهاالحقيقةعلىحمله:الثاني

بقوله:المؤلفمرادوهو،حنيفةابيقولوهو،قرينةاوبنيتهلاإالمجاز

.مضى"ماعكسالنعمان"ومذهب

((")الجوامع"جمعفيالسبكيواختاره،()4الامامقولوهو:الثالث

الحقيقةلرجحانالمجازعلىيحملفلامجملايكوناللفظان

،الاستعمالبكثرةالمجازلرجحانالحقيقةعلىولا،بالاصالة

مجملا،اللفطفيكونمرجحامنهمالكللان؛الاحتمالانفيتساوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)1/128(

.77()ص/:""التنقيحفي

ببينة.ولعلها،بنية:وط،كذا

.""الجمعفيالسبكيابناصطلاحهوكما،الرازيالفخراي

1(/)331.
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."مرتضىفيهبالإجمال"والقول:بقولهالمؤلفمرادوهو

الأثباتلهالتقدمعلىتماتحقيقةانأجمع212

علىالمجازتقديمعلىأجمعوا-العلماءأي-الأثباتأنيعني

هذهمنيأكللا:حلففمن،بالكليةهجرتأيالحقيقةأميتتإنالحقيقة

.مهجورةتةممالأنهاهوالحقيقةالذيخشبهادونبثمرهاحنث،النخلة

و"إن"،"أجمع"فاعلثبتجمعالهمزةبفتح"الأثبات":وقوله

"تمات"عليهادلمحذوفة"تمات"فاعلنائبو"حقيقة"،شرطية

الفعلية،الجملإلاتتولاهالاالشرطأدواتأنمنتقررلما،المذكورة

وليربماالشرطأنزاعمالبعضهمخلافاالنحويينعندالصحيحوهو

!لكوبئأنتملو>قل:تعالىقولهمنهبعضهموجعل،اسميةجملة

الاية.01[0]الاسراء/خزاين(

الجوازيجيوباعتبارينالمجازأوحقيقةوهو213

حقيقةيكوننإمايخلولامعنىفيالمستعملاللفظنيعني

،الشجاعللرجلأوالمفترسللحيوانكالأسد،فقطمجازاأو،فقط

فانه-مثلا-كالصومباعتبارينمعاومجازاحقيقةيكونأنويجوز

لغويمجازشرعيةوحقيقة،إمساككلفيشرعيمجازلغويةحقيقة

مجازلغويةحقيقةفانهاوكالدابة.والفرجالبطنإمساكخصوصفي

مثلا،الحافرذواتفيلغويمجازعرفيةحقيقة،دبماكلفيعرفي

.الجواز"يجي"وباعتبارين:بقولهمرادهوهذا

والمجازالحقيقةفياللفظالمؤلفحصر:عنهاللهعفامقيدهقال

014



علىماومجاز،نهاأوحقيقةالكنايةبأنالقولعلىإلايستقيملا

ذكرهالذيالحصربهايختلواسطةفهي،مجازولاحقيقةلابانهاالقول

تعالى.اللهعندوالعلم،هناالمؤلف

العرفيفمطلقيكنلمانالشرعيعلىمحمولواللفظ214

..................الجليعلىفاللغوي215

،الشارعمنكانإنالشرعي5معناعلىيحملاللفظأنيعني

إمساكخصوصعلىحملهيجب-مثلا-الشارعكلامفيفالصوم

"واللفظ:قولهمعنىوهذا،الامساكاتمنغيرهدون،والفرجالبطن

."الشرعيعلىمحمول

علىحملهوجبخاصشرعياستعمالاللفظفييكنلمفان

فمن-مثلا-كالدابة،والقرافييوسفأبيعنقدمناكماالعرفيمعناه

مرادههووهذا،الناسعندالدابةفيالمتعارفعلىحملبدابةأوصى

يعنيالعرففيبالاطلاقومراده"العرفيفمطلقيكنلم"إن:بقوله

فعلياأوقولياعرفاكانوسواءبلد،بأهلخاصاوعاماعرفاكانسواء

.للقرافي)2(تبعاالفعليالعرفاعتباربعدمالقائل)1(لخليلخلافا

خبزإلاقطيأكلوالمبلدأهليكونأن:الفعليالعرفومثال

عنديحنثفانهشعير،خبزفاكلخبزا،ياكللااحدهمفحلفالبر،

فواضح.لقوليالعرفاماأ.الفعليالعرفاعتبارهمالعدموخليلالقرافي

84(.)ص/:"المختصر"فيعبارتهمنيفهمكما()1

212(.)ص/:"التنقيح"شرحفي)2(
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شرعياصطلاحاللفظفييوجدلمإنأنهيعني،""فاللغوي:وقوله

يأ"الجلي"على:وقوله.اللغوي5معناعلىحملهيجبفانهعرفيولا

حنيفة،ابيعنتقدمكمااللغويقدملمنخلافاالطاهر،القولعلى

لمنوخلافا،والسبكيالامامعنتقدمكمامجملايجعلهلمنوخلافا

الشرعيأخرلمنوخلافا،وخليلكالقرافيالفعليالعرفيعتبرلا

.الوزنلضرورةوالجلياللغوي"ياء"وتسكين.الرهونيلهوانتصركخليل

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجب...ولم...............

عنهالبحثقبلالحقيقي5معناعلىاللفظحمليجوزأنهيعني

قرينةبلاالمجازعدمالاصللان؛المجازي5معنافيمستعملهوهل

بمعنىللمفعولبالبناء"انتخب":.ـوقولهالفهريكلامعليهيدلكما

بعدإلابالحقيقةالتمسكيصحلاإنه:القرافيقولومقابلهاختير،

هل؛الخاصمعالعامفييجريالخلافوهذا.المجازعنالفحص

جوازهوالحقلا؟أوالمخصصعنالبحثقبلبالعامالتمسكيجوز

.ـبموجبإلاعنهينتقللاالاصللان

والاستقلالالفضئلمناعتلالذاقابلماكذا&216

ئنتقىمماوالإطلاقالإفرادوبقاعموبمتاسمسومن217

ئحتملىمماالرجحانلهبماالعمللإيجابترتيب1&كذ218

الثلاثةالابياتهذهفيالمذكورةالثمانيةالامورهذهأنيعني

العرفي.ثمالشرعيقدمكما،مقابلاتهاعلىتقدم

ومثاله،الزيادةهوالذيمقابلهعلىيقدمفانه،التأصل:الأول
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نافية.:وقيلئدةزا"لا":قيل]البدد[*:بم(البلدبهدااقسملا>:لىتعاقوله

ومثالهالاضمار،هوالذيمقابلهعلىيقدم،الاستقلال:الثاني

الشافعيقال،الاية]المائدة/33[<أويثمفبويقتلوأن>:تعالىقوله

:يقولونوالمالكيةسرقوا،إنايديهموتقطعقتلواإنيقتلون:وغيره

،المذكورةالأموربينالامامفيخيرالحذفايالاضمارعدمالاصل

.يسرقوالموانوالقطعيقتلوالموإنالقتلفيجوز

كقوله:التوكيدهوالذيمقابلهعلىيقدم،التاسيس:الثالث

يؤمتذوتل>:وقوله.الرحمنسورةفي(بمتكذبانرئبهماءالاءفباى>

،الأولفيالآلاءتنوععلىفيحمل،المرسلاتفي(!بملقمكذبين

يتكرر.فلاالثانيفيبهوالمكذب

وقيده،التخصيصهوالذيمقابلهعلىيقدمفانهالعموم)،:الرابع

لهمعنىولا،المخصصعنالبحثقبلبكونها(""الشرحفيالمؤلف

للعموممقابلهناكيكنلمالمخصصعلىالعثورقبللانه،عندي

ذكرانفاتضحالعامعلىمقدمفهوالمخصصعلىالعثوروبعدموجودا

قريبا.الاتيالاطلاقذكروكذلك،نطرفيههناالعموم

لهومثل،النسخهوالذيمقابلهعلىيقدمالبقاء،:الخامس

قولهدلالطير،منالمخلبوذي،السباعمنالناببذيالمالكية

وثبت،إباحتهعلىالآية[541]الانعام/إك(أوحىمافىأحد،قل>:تعالى

)1(.)1/131(
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فيكونلا؟امللايةناسخالنهيهلفيهفاختلفعنه)1(،النهي!معنه

أكلوما>:تعالىقولهمثلالحديثفيكون،فاعلهإلىمضافاالمصدر

.3[]المائدة/(السبع

عنديفيهمتقابلينوالبقاءالنسخجعل:عنهاللهعفامقيدهقال

فهوثبوتهوبعدللبقاء،مقابلايكنلمثبوتهقبلايضاالنسخلأننطر،

ظاهر)2(.هوكماالبقاء،علىمقدم

)1(

)2(

ثعلبةأبيحديثمن)3291(رقمومسلم)0553(،رقمالبخاريأخرجهفيما

.-عنهاللهرضي-الخشني

:البنود""نشرمنشرحهاونعقل،ثلاثةالثمانيةالأمورمنوبقي،الشرحانقطعهنا

(1/-131132):

لمعنىمثلاالنكاحفجعل،الاشتراكهوالذيضدهعلىالافراديقدم:السادس

لعقد.هوالذيسببهوبينبينهمشتركاكونهمنأرجح،الوطءوهوواحد

علك(لخانأشركتلفى>:تعالىكقولهالتقييدعلىالاطلاقيقدم:السابع

وأجيب.الكفرعلىبالموتالشافعيوقيده،محبطالشركمطلقأنالمالكيةقعند

التقييد.عدمالاصلبأن

منطهرونينوأ>:تعالىكقولهلتأخيروالتقديمعلىالترتيبويقدم:الثامن

والعودبالطهارإلاتجبلاالكفارةأنظاهرها،الآية<قالولمايعودونثمذبكم

رقمةفتحريرنسائهممنيطهرونوالذين:تقديرهوتأخيرتقديمفيها:وقيل.معا

لاهذاوعلى،الكفارةبسببلإثممنسالمينالطهارقبلقالوالمايعودونثم

بالراجحالعملإيجابلأجلذكرماقدموإنماالظهاركفارةفيشرطاالعوديكون

اهـ."الاصللأنه،الراجحهوذكرماوكون،اللفظمحتملاتمن
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خللأف)1(بلافقدمتهللخلافالدلدرتبوإن921

دليللاحيثالمرجوحةمقابلاتهاعلىالمذكوراتترجيحمحلأنيعني

.("خلاف"بلاالاصلعلىالأصلخلافاي""فقدمنهيعضدهالاصللخلاف

الددرلاالدلدربللمإنالأدرئرىوبالدبادر022

الفهملىإبالتبادريعرفأي"يرى"الحقيقةوهوالاصيلالمعنىأنيعني

منالذهنإلىيتبادرالذيفالمعنىالقرينةفقدتحيثأي"الدليليكلم"إن

نأيعني"الدخيل"لا:قوله.لهالحقيقيالمعنىهوالقرينةعدمعنداللفظ

بالقرينة.لاإالذهنلىإيتبادرلاالمجازوهوالدخيلالمعنى

بالانفراداللفمهؤسمإنوالاطر[د[لنفيوعدم221

لغة،ولالفظالاالامرنفسفينفيهصحةبعدميعرفالأصلانيعني

أيفحاويعرف.العضدقاله.لغةلصحتهبإنسانأنتما:قولهعناحترزوبه

بعدمعرفأيبالانفراد"اللفظوسم"إنعليهيدلفيماالاظرادبوجوب

الآخر،مكانالمترادفينمنبكلالتعبيرلجوازالاظراديجبفلاوإلاالترادف

وسل>فيكما:المحليقال.مجازأصلايطردلافماحقيقةمنهماكلاأنمع

صاحبه.ايالبساطواسأل:يقالولاأهلهااي(القردة

المحالعلىالاطلاقدر[لاستعمالفيبالوقفوالضد222

منالحاشيةفيواستدركماه،الثيخشرحفيليس)381(رقمالبيتإلىهنامن)1(

.84()52-:الولاتيشرح
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فياللفظتوقفأي(""بالوقفيعرفالمجازوهوالحقيقةضدأنيعني

المسمىوهذا!طهو،الحقيقيالاخرللمسمىعلىفيهواستعمالهعليهإطلاقه

فقوله:<أللهومبوومحروا>نحو:بالمشاكلةالبديعأهلعند

مجازاكونهوعلامة.(مجاز)1(أدئهومبر>:وقولهحقيقةومكروا(>

علىاللفظإطلاقلانعليه>مكروا(تقدمعلىاللهعلىإطلاقهصحةتوقف

.شيءعلىيتوقفلاالحقيقيمعناه

الحقيقيالمعنىعلىاللفظإطلاقبكونالمجازيالمعنىأيضاويعرف

سؤالأطلقتقرية(وسر>:نحوالاطلاقذلكعليهالمستحيلعلىإطلاقا

المرادأنبهايعرفواستحالتهمستحيلوهواستفهامهاهومعنىعلىالقرية

أهلها.سؤال

سمعامجازاالأصلفخالفجمعاقدوماالتطوواجب223

عليهالدالاللفظتقييدبوجوبيعرفالمجازيالمعنىأنيعني

شدةبمعنىوالثاثي،الجانبلينبمعنىالاول"الحربو"نار"الذل!"جناح

الإضافةوتلكإليهأضيفبماوالنارالجناحمنكلتقييدالتزمفإنه،الحرب

الحقيقة.عنالمجازتمييزعلامةوالتزامها،المجازقرينة

جمعخلافعلىيجمعالذياللفظأنيعنيإلخجمعا("قد"وما:قوله

استعمالهايصحولا،موردهافيفتستعمل،مقيدةالقرانفيوردتحقيقيةصفةبل)1(

.7(737-47)2/:"الصواعق"مختصر:انظر.مطلقة
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علامةالحقيقةجمعخلافعلىجمعهلانمجازا؛كونهحالسمعالحقيقة

القولبمعنىبخلافهامورعلىيجمعمجازاالفعلبمعنىكالامرمجازاكونه

فيوترددحقيقيمعنىلهعلمبمامقيدوهذاأوامر،علىيجمعفإنهحقيقة

.للاشتراكدفعاالجمعباختلافمجازأنهعلىفيستدلالاخرمعناه

المعرب

مبحثه.هذايالمشددةالراءبفتح

هرلغتهمماغيرفيالعربئجالهفيمااستعملتما224

فيلهوضعمعنىفيالعرباستعملتهالذياللفطهوالمعربأنيعني

اللفطفيهاستعملمنهماكلإذ؛العربيتانوالمجازالحقيقةفخرج،لغتهمغير

لغتهم.فيلهوضعفيما

التنزيلفيجاءقدويوسفاسماعيلهلمنهكانما225

..................منهكانإلن226

وإبراهيمويوسفإسماعيلمثلعلضاالمعربأيمنهكانماأنيعني

.القرآنأيالتنزيلفيجاءفدويعقوبوإسحاق

منالاعلامأنعلىبناءالمعربمنهذانحوكانإنأي"منهكان"إن

.المعرب

للمنكرالنفيوالشافعيالأكثرواعتقاد...............
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نفيهوالشافعيورأيرأيهمأيالعلماءمن"الأكثر"اعتقادأنيعني

فلاعربيغيرعلىلاشتملفيهكانلوإذ؛القرانفيالمنكرالمعربوقوع

]يوسف/2[.<عربيا!رةانانزلتهإنا>:تعالىقالوقدعربياكلهيكون

روميةو"قسطاس("،الغليظللديباجفارسية!"استبرق"فمهإنه:وقيل

ننفذ.لاالتيللكوةهندية""ومشكاة،للمسزان

ضزغدزرجوعأبىمتىفرععليهئبنىلاوذاك227

لابىاللبندامما[فرععليهيبنىلا]الاصولفيالمعربذكرانيعني

منه.الخروجبعدالضرعلىإالرجوع
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والتعريضالكناية

مبحثهما.هذاأي

بممتنعقصدهوليسلهوضعلمالازمفيمستعمل228

جوازمعلههوالموضوعمعناهلازمفيمستعمللفطالكنايةأنيعني

الحقيقي.المعنىذلكإرادة

............ينسلبوضدالينفاسم922

الحقيقةاسمعنهاينتفيأي"ينسلب"ذكربماالكنايةتفسيرفعلىأي

له،وضعتماغيرفيلاستعمالهاحقيقةتكونفلا،المجازهوالذيوضدها

له.وضعتالذيالمعنىإرادةلجوازمجازاولا

نببلمانببلوقيل...............

...............مستعملابهتفاكونهمن023

لهوضعفيمامستعملاللفظإذحقيقةالكنايةإن:فالبعضهمأنيعني

لازمه.علىالدلالةبهمرادا

انتقلافيهبالمجازوالقول...............

...............كليهمافيالاستعماللأبل231

بعضنعنمنقولأيمنتقلالكنايةلفظأي"فيهبالمجاز"القولأنيعني

المعنى:المعنيينكلاأيكليهما"فياللفظاستعمال"لاجلالاصوليين
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له.اللازموالمعنىالحقيقي

قسماوالأصلللفوعوالتاج...............

بنادمنهلارهترادأصلهفينر232
.................................حقيقة233

يأوالاصلالمجازأيالفرعإلىالكنايةقسمالسبكيالدينتاحأنيعني

كونهحالالاصليمعناهفيأي"أصله"فيمنهاالمستعملفاللفظ،الحقيقة

استعملالسيفحمائلوهوالنجاد"طويلفلان":نحوحقيقةلازمهمنهبهيراد

هناالحقيقيالمعنىقصدلكن،القامةطولبهمقصوداالسيفحمائلطولفي

إلىمنهلينتقلبلوالكذبالصدقإليهويرجعوالاثباتالنفيبهليتعلقلا

وإنالكلامفيصح،والكذبالصدقومرجعوالنفيالإثباتمناطفيكونلازمه

الحقيقي.المعنىاستحالنوابل،قطنجادلهيكنلم

وجدأولافذاكلازمبلقصدماالأصلوحيث...

""فذاكفقطاللازمالمعنىقصدبلالأصليالمعنىيقصدلموحيثأي

المجاز.هووالذيالاولالقسممنوجدبهالمكنىاللفظأي

يفيلتلويحالفرعأوأصلفياستعملمابالرتضوسم234

السباقلدىمركبوهوالسياقمعونةمنللغير235

وأالحقيقيأيالاصليمعناهفيالمستعملاللفظبالتعريضسمأي

معناهغيرمعنىإلىبهللاشارةايبهللتلويحالمجازيأيالفرعيمعناه

"منبل،المجازيجهةمنولاالحقيقيالوضعجهةمنلا،فيهالمستعمل
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علىالاصليالمقصودهوبهالمعرضالمعنىوهذاوالقرائن"السياقمعونة

!بيرهئم(فعلهبل>:والسلامالصلاةعليهالخليلعنحكايةتعالىقولهنحو

معهالصغارتعبدأنغضبكأنهالهةالمتخذةالاصنامكبيرإلىالفعلنسب

منبعقولهمنظرواإذايعلمونلماتعبدأنيصحلابأنهالهاللعابدينتلويحا

.شيءعنيعجزلاوالاله،غيرهعنفضلاالصغاركسرعنالكبيرعجز

تركيبامركبايكونانلابدالتعريضلفظانيعني"مركب"وهو:قوله

الاثير.كابنالفنفيالسبققصبالحائزينأي،السباقالعلماءلدىإسناديا
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الأصر

واللفطي.النفسيمنأعملترجمةلهذهفيبهوالمراد،مبحثههذاأي

كفينيلاعليهذلبدفغترهرانراءهو236

كف"غير"فعلتحصيلطلبأياقتضاء""هو)1(النفسيلامرلأنيعني

نحوبكفليسماالاقتضاءفتناول.واتركوخلوذرحوكفبغيرعليهمدلول

"لابصيغةعليهالمدلولالكفبخلافكفبنحوعليهمدلولكفهووما،قم

فيبالفعلوالمراد.وغيرهالجازمبينالاقتضاءفيفرقولا،بأمرفليس("تفعل

القلبوفعلكالقولاللسانفعلفيشملوالشأنالأمرفعل""اقتضاءقوله

.كالضربالجوارحوفعلكالقصد

بغير.المجرورلكفنعتمحلفيللمفعولالمبني(""عليهوجملة

لفظىهلدلعليهوماالنفسىبهحدالذبدهذا237

الامربهحدالذيهوهذاقبلالبيتفيذكرالذيالتعريفهذاأنيعني

فاللفظياللفظيالامرهوالنفسيالامرعلىأيعليهالدالواللفظ،النفسي

إلخ.فعلاقتضاءعلىداللفظ

)1(
ثابتةصفةاللهكلامفيعندهمفالأمرالسنةهلأما،المتكلمينبعضمذهبهذا

بجلالهيليقشاءوكيفشاءمتىحقيقياكلافامتكلماللهوان،لسنةوالكتابفي

خلقه.كلاميشبهولا،وعظمته
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واستعلاءفيهعلوشرطالادكياءخلعندوليس238

ولاعلووجودلفظئاأوكاننفسياحدهفييشترطلاالامرانيعني

كون]من[الاستعلاءوجهغيرعلىوالادونالمساوييصحبلاستعلاء،

اهـ..وقهربغلظةالطلب

...............التاليبشرطالباجيوخالف923

وهوالتاليالقيدالامرحدفيباشتراطهالجمهورخالفالباجيأنيعني

.الاستعلاء

اعتزالذيردذ[كوشرط...............

منكانفان،المعتزلةمذهبهوالامرحدفيالعلواشتراطأنيعني

عندهم.وسؤالادعاءسميالأدونومن،التماساسميالمساوي

التلتروذيالقشترىلدىتوهينعلىمعا1واعتبر024

الامرحدفيجميعااشترطاأيمعا(""اعتبراوالاستعلاءالعلوأنيعني

يأ"توهين"على.عبدالوهابالقاضيوهو"التلقين"وصاحبالقشيريلدى

فيوالاستعلاءالعلواعتبارفيمذاهبأربعةفالحاصل.لقولهماضعفمع

منهما.واحديعتبرلاانهاصحهاالامرحد

...............مجاز...الفعلفيوالأمر241

(الاصفيوشاوزهم>:نحومجازفهولفعلافياستعملذاإلامراأنيعني

لفظمنالفعلدونالقوللتبادرالقولفيوحقيقة،عليهتقدمالذيالفعلأي

153



الحقيقة.علامةوالتبادرالذهنإلىالأمر

العلمابعضفيهذينرتواعتمى...................

ذكربماالمعرفالاقتضاءاي"ذينتشريك"اختارالعلماءبعضانيعني

حقيقة.عليهمافيطلقالامرفيوالفعل

...............للوجوبالأكثرلدىوافعل242

المالكيةمنالأكثرعندالوجوبفيحقيقة"افعل"صيغةانيعني

.صارفعنهيصرفحتىعليهفيحملوغيرهم

المطلوبأوللندبوقيل...............

فيحقيقةإنهوقيل،المتيقنلأنهالنذبفيحقيقةالأمرإن:وقيلأي

قالوبه.والندبالوجوببينالمشتركالقدروهوالطلبمطلقايالمطلوب

.تريديلماا

لإبليس:تعالىقولهالوجوبفيحقيقةالامرإنقالمنحجة:تنيبه

قوله:فيبهالمامورالسجودتركعلىذمه<امرتكإذتسحدالامنعكما>

.محرمفعلاوواجبتركفيلاإيكونلاوالذم(لادمأشجدوا>

الخمس،الصلواتفيكماللوجوبيردتارةالأمرأنالندبوحجة

فجعلالأصلخلافوالمجازوالاشتراك،الضحىصلاةفيكماللندبوتارة

براءةجهةمنالاصللانهالندبهوالذيالتركوجوازالفعلرجحانفيحقيقة

بينالمشتركالقدرفيحقيقةالامرإن:قالمنحجةهوبعينهوهذا.الذمة

التنقيح.شرحفيقاله.الطلبمطلقوهو،والندبالوجوب
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للندبأرسلههروأموالوبأمزللوجوبهل243

اللهارسلهمنمرو،الوجوبفيحقيقةتعالىاللهامرإن:وقيلاي

تعالىاللهلأمرالموافقبخلاف،جهتهمنمبتداكانإذاالندبفيحقيقةتعالى

جهتهمنوالمبتدا.الوجوبفيحقيقةفهوالقرانلمجملالمبيناوالقرانفي

قاله.عليهيقرلااوخطامنهيقعلاإذالوحيبمنزلةكانوانباجتهادهكانما

."البيناتالايات"في

الوضعالمفيذأوالحجاأوالشوعيدريالوجوبوففهم244

هوهل:الوجوبعلىالامردلالةمنهيفهمالذيفياختلفواانهميعني

.قوالا؟اللغةايالوضعاوالعقلاوالشرع

وقوله:(أمي"ك!ذتسجدألامنعدثما>:لابليستعالىقولهالاولحجة

لأمرتهمامتيعلىأشقأن"لولا:ع!يمقولهالسهةومن.(!بمأمرىأفعصحيت>

ه"صلاةكلعندبالسوالب

لانللوجوبيكونانيتعينالطلبمناللغةتفيدهماان:الثانيوحجة

.مذكوراليسالتقييدوهذا،ثتتإنافعلالمعنىيصئرالندبعلىحمله

لامرمخالفعبدباستحقاقيحكموناللغةاهلان:الثالثوحجة

.العقابسيده

أبيبتأخيو[لقيدلدىوهوالمذهبأصلللفوروكونه245

علىدللىتعااللهرحمهمالكمذهباصلهوللفور"افعل"كونأنيعني

وفهمه.الخطابسماعبعدلكن:القاضيقال،الصحيحعلىالندبأوالوجوب
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القاضيفحكىالتكراريقتضيبأنهالقولعلىالفوراقتضاؤهوأما

دلالةأنيعني.إلخالقيدلدىوهو:قولهسيأتيكماعليهالاتفاقعبدالوهاب

محلفهذاممنوعةغدا""صم:نحوبالتأخيرقيدإذاالفورعلىالامرفعل

.("الآنقم":نحوبفورقيدتإذاخلافلاوكذا،وفاق

الأولبنفسذا&أوبالنصالبدلوجوبالتركلدىوهل246

بهأمرماوفعلالمأمورتركإذافهلللفورالامرفعلبأنالقولوعلىأي

لااوالاكثر؟وعليهالاولالامربنفسعليهببدلهالاتيانوجوبيكوناخرهبأن

؟لاولالامرانفسغيرآخربنصلاإيجب

منبدلفهو،المندوبليفارقالوقتفيالفعلأداءعلىالعزمهووالبدل

جوازالتأخير.فيشرطنماوإببدلليس:وقيل،الفعلنفسمنبدل:وقيل،التقديم

الأرت4حصوالتبادروفيالوتأهلبالقختروقال247

مطلقا:فقيلللتأخيرلامرافعلإن:لواقالمالكيةمنالمغربأهلأنيعني

موته.يظنإنلاإيأثملا:وقيلأثمالفعلقبلماتفانالسلامةبشرط:وقيل

بهيحصلبهالمأمورفعلإلىالتبادرانيعنيإلخالتبادر"وفي":قولى

للتأخير.بأنهالقولعلىولوتعالىاللهأمرامتثالوهوالمقصودأيالارب

.الإجماعخلافوهوبهيحصللا:وقيل

مشتركاذهوقيلفيهترالذبدالدروالأربت248

الفورفيهالمشتركالقدرأنهالامرفعللهالموضوعفيالارجحأنيعني

منالماهيةطلبهوالمشتركوالقدر،والمجازالاشتراكمنحذراوالتراخي
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.تراخوأفورمنلوقتتعرضغير

والتراخيالفوربينمشتركالامرفعلإنقيلأنهيعنيإلخ""وقيل:قوله

منهما.كلفيحقيقةاي

ردرهذفوفقدرارتقلهرالعزمأوللفوروقيل924

منبدلفالعزم:حلولوقال،العزمأوالفورمنلواحدإنه:قيلأنهيعني

قدأي"زكنقد"للفورأنهعلىفالاتفاقالتكراريفيدبأنهالقولوعلى،التقديم

الاصوليين.عندعلم

خلامناختلا!الدرار)1(أوجلااطلاقأولهروهل025

هوهلالامرفعلفياختلفواالعلماءمنمضىمنأيخلا""منأنيعني

وهووالشافعيةالحنفيةمنكثيرقالوبهالواحدةالمرةعلىللدلالةموضوع

لاالماهيةلمطلقإنه:بعضهموقال.المتيقنهيالمرةلانمالكمذهب

إنه:بعضهموقال.الحاجبابنواختارهالمحققونوعليهلمرةولالتكرار

لهيكنلملوأنهالتكرارحجة.مالككلاممنالقصارابنواستقرأهللتكرار

القرافي.قالهالفعلبعدلهالنسخورودلامتنع

تحققابصفةأوبالشرطغفقامااذاالندروأو251

الامرأنوالشافعيةأصحابهوجمهورمالكوهوالعلماءبعضوقالأي

قولهنحو،المالكيةوبعضللحنفيةخلافاصفةأوبشرطعلقإذاللتكراريكون

التكرر.:طفي)1(
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أيديهما<فافطعوألشارلمحةوو>الشارق(فاطفرواجانباكنتغوإن>:تعالى

والسرقةالجنابةبتكرروالجلدوالقطعالطهارةفتتكرر<فاضلدووال!%نيالزانيةو>

كالامتلةعلةوالصفةالشرطكونبينكلامهمظاهرعلىفرقولا.والزنى

تعددالتكرريفيدهلالامرفيالخلافمسالةعلىينبنيومما.لامالمذكورة

فيمنالأذانكحكايةلااوالسبببتعدديتعددهلالمسبباتحادمعالسبب

فلا.لاومنعندهتعددتصفةوبشرطعفقنوإمطلقابالتكزريقول

جاءالجديدبالأموهوبلالقضاءيستلزئملاوالأمو252

يفعللمإذالهالقضاءالجمهورعنديستلزملامؤقتبشيءالامرنيعني

قضاءفلاالسببوذوالمطلقبالمؤقتوخرج.جديدبأمرالقضاءبلوقتهقي

بقوله:ذلكتعليلإلىواتار.اتفافافيهما

ئذيذفعهنعليهلمايجيفرزهرفيلأذه253

عليهااشتملمصلحةلاجليجيءإنمامعينوقتفيبفعلالامرلاني

يدلجديدبأمريكونإنماالوقتذلكبعدوالقضاء،بهتختصالوقتذلك

حديثالجديدالامرمثال.المصلحةقيللأولالثانيالزمنمساواةعلى

عمداالمتروكةوتقضىذكرها("اذافليصلهاصلاةنسي"من:(""الصحيحين

.("البيناتالآيات"فيقاله.بالاولىالمنسيةعلىقياسا

يذسحبحكمهجزءلكلالمركبإذاالوازيوخالف254

بأمرالقضاءانفيالجمهورخالفالحنفيةمنالرازيبكرأباأنيعني

بالمركبالامرأنوهوآخراصلإلىنظراالاولبالامرإنه:فقالجديد
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لمإذامعينوقتفيبفعلفالامر،اجزائهمنجزءكلعلىحكمهينسحب

بهالمأمورلأن؛اخروقتفيالقضاءالحنفيةجمهورعنديستلزموقتهفييفعل

الوقتخصوصوهوالجزئيناحدتعذرولما،الوقتفيوكونهالفعلمنمركب

إلزاممقتضاه،الخميسيومصم:نحوبهالمأمورفعلوهوالثانيالجزءتعين

.الصوماقتضاءبقيلفواتهالثانيعنعجزفإذا،الخميسيومفيوكونهالصوم

عموابرفيكماإلالثالثأهوبالأهوأهوهرولتو255

لذلكامرايسمىلابشيءثالثاشخصايأمرانشخصاامرمنانيعني

فإنهلعشر"عليهاواضربوهملسبعبالصلاة"مروهم:!مكقولهلثالثاالشخص

الثانيأنعلىقرينةتقومأو،ذلكعلىالآمرينصنإلاللصبيانأمراليس

فيالثابتعمرابنحديثفيكماإجماعامأمورفالثالث،الاولالآمرعنمبلغ

"مره:فقالع!يمللنبيعمرفذكرهحائضوهيزوجتهطلقانه""الصحيحين

الامرلامدخولعمرلابنع!يمامراللهرسولانعلىالدالةلقرينةو5فليراجعها"

."يراجعهاأنع!يمفامره":بلفظايضاالحديثومجيء("فليراجعها":قولهفي

خثعمحديتمنرهلمائميذدبهللصبيانوالأهو256

شأنفيالمرويللحديثمنسوببالمندوباتللصبيانالامرأنيعني

:قالحجرها؟فيصبيإلىتشيرحجألهذااللهرسوليا:قالتخثعممنامرأة

."لسبعبالصلاة"مروهم:لحديثمنسوباوليس"أجرولك،"نعم
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باستظهاررديبدازهبالانتارالأمر)1(تعفق257

فيه،شئتإنكذاافعل:نحوبهالمامورباختيارالامرتعليقنيعني

المحفيلهوالمستظهر،استظهارمع"رويجوازه"لكنالعلماءبيناختلاف

روىوقد،جازمغيرالطلبأنعلىقرينةوالتخييرالجوازوالظاهر:قال

لا:وقيل،ركعتينأيشاء"لمنالمغربقبلصلوا":قالع!ي!أنهالبخاري

التنافي.منوالتخييرالطلببينلمايجوز

انولالقصدعنأوقصذادخلهليعنم)2(ولفطهواهو258

فييدخلهلفيهاختلفواوغيرهيعمهبلفطالميمبكسرالامرانيعني

لبعدقصدهفييدخللاأوللاكثر-؟ونسبوصخح-لهالصيغةلتناولقصده

اكرم:لعبدهالسيدكقول-؟للاكثرينونسبايضاوصحح-نفسهالامريريدان

كقولهدخولهعدمعلىقرينةتقومنإلا،إليههوأحسنوقد،اليكأحسنمن

علىوالقرينة:زكرياءقال.هودحلهاوقد،داريدخلمنعلىتصذق:لعبده

نفسه.يملكلاالمالكإذيتصورلاوهوتمليكالتصذقاندخولهعدم

للفقراخفؤكسدبهاجرىقدحكبمسزماإذاأنب925

يأالحكمسربالنيابةأيبهاحصلإذاوتصحتجوزالنيابةأنيعني

فيهاالنيابةفتجوزكالزكاةمالياالحكمكانسواءلها،شرعالتيمصلحته

)1(

)2(

...أمرناتعليق:ط

...تعتمبلفظة:ط
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إلا،كالحجبدنئاأو،الفقراءخلةسدوهولهشرعتالذيالحكمسرلحصول

فيالسرلان،كالصلاةبالنيابةيحصللاكانبأنالحكمسرمنلمانع

بالنيابة.يحصللاوذلكللهوالتذللالخضوعمشروعيتها

تضفنامضئقووقتهتعئنابمالنفس1ذووالأمر026

...............أضدادمنالموجودعننهيا261

عقلايستلزمأييتضمنمضيقووقتهمعينبشيءالنفسيالامرأنيعني

كانواحدا،مالكأصحابأكثرذهبوإليه،أصدادهمنالموجودعنالنهي

.وغيرهالقعودأيالقيامكضدأكثرأو،التحركأيالسكونكضدالضذ

أذدادعنالئهيذهدهوأو........................

النهينفسهوإنه:قيلمضيقووقتهمعينبشي؟النفسيالأمرانيعني

وجمهوروالقاضيالاشعريقولوهوالشيء،ذلكأضدادأيأندادعن

.النظاروفحولالمتكلمين

هلنفسيأمرانهعليهيصدقماانفالمعنى،الخلافلتنويعو"او"

عنفالنهيندبا؟وإيجاباكانسواءلهمستلزمأوضدهعننهيأنهعليهيصدق

الكراهة.وجهعلىالندبوفيالتحريموجهعلىيكونالواجبفيالضد

نهي،ضدهوإلىأمربهالمأمورإلىبالنسبةهوواحدالطلبأنذلكوبيان

بالنظرفيهالامرفليسشياءبينفيهالمخيرعناحترازا"معين"بشيءٍ:وقولنا

"ووقته:بقولهواحترز.ابنافالهمستلزماولامنهاضدهعننهيامصدقهإلى

.ضدهعنينهىفلافيهالموسععن"مضيق
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مطلقايدلىلاهتلبعرورهاالوجوبهر262

:فقالالندبوامرالوجوبامربينفرقالاصوليينبعضانيعني

الضدلانيتضمنهولاعينهلافإنهالثانيبخلافضدهعنالنهيالاوليتضمن

لاقتضائهالوجوبأمرفيالضدبخلافالجوازمنأصلهعنبهيخرجلافيه

.التركعلىالذم

منوالغزاليالحرمينوإماممناالابياريوقالأيمطلقا"يدللا"وقيل

هوليس:اي.ضدهعنالنهيعلىمطلقايدللاالمذكورالامرإن:الشافعية

ولين.الاالقوليندليلومنعواندبأوكانوجوبأمريتضمنهولاعينه

يبدىالخلافعلىكسزقبماضداكالصلاةفيففاعل263

هلكالسرقةضذهاكالصلاةالعبادةفيفعلمنفيالخلافأنيعني

نهيهوهلبالشيءالامرفيالخلافعلىويبنى،يظهرأييبدىلاأميفسدها

فيها،بالسرقةالصلاةتبطلضدهعننهيبالشيءالامرأنفعلىلا؟أمضدهعن

منالكافوأدحلت.الصلاةتبطللاعليهيدلولاضدهعننهياليسأنهوعلى

فيها.إمامهعورةإلىنظرأوذهبأوبحريرصلى

فيكالكلامالضدبفعلالفسادعلىدليليدللمإذاالخلافومحل

بقوله:أشارذلكوإلى،عمداالصلاة

عمداالصلاةفيالكلاممثلأبداالفسادالنصقاذاالا264

الصلاةفيكالكلامالضدذلكبفعلللصلاةالفسادعلىالنصوردفإنأي

.أبدا"":لقولهمقذممفعولبالنصبالفساد"":قوله.الصلاةبطلتعمدا
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اثتلافعلىأهرأذهأوالخلافغابزهتوالنهي265

الخلافمنفيهكراهةأوتحريمامعينشيءعنالنفسيالنهيأنيعني

يتضمنه،ولاعينهلااويتضمنهاوبالضدامرهوهلايالنفسيالامرفيمامثل

الكراهة؟نهيدونيتضمنهالتحريمنهيأو

قولين:الامرعلىيزيدالنهيأنيعني"ائتلافعلىامرانه"او:قوله

المطلوبأنعلىبناءالقاضيطريقةوهي،اتفاقابالضدأمرأنههو:أحدهما

لأنالأمرجانبدونالنهيجانبفيالقطعجرىنماوإ،الضدفعلالنهيفي

المصلحةجلبقبيلمنفإنهالأمربخلافالمفسدةدرءقبيلمنلانهأهمالنهي

أشارالثانيالقولوإلى.منهأهملانهالمصالحجلبعلىمقدمالمفاسدودرء

بقوله:

انتصزمارأيالسبكيلدىوهوالمختصزفيكماقطعالاوقيل266

ولاالمطابقةوجهعلىلابالضدأمراليسالشيءعنالنهيإن:وقيلأي

الحاجبابنالقولحكىالفعلانتفاءفيهالمطلوبأنعلىبناءاتفاقاالتضمن

ولذلكمقبولولامنصورغيررأيالسبكيالدينتاجعندلكنه("مختصره"في

."الجوامعجمع"فييذكرهلم

فتغارننمكصمعداالمتماثلترغيرالأمران267

لاأمتعاقبامتغايرينعذاللأولمماثلغيروالثانيتكررإذاالأمرأنيعني

اركعوانحو:ضدينغيروهمابهأو،نمكصمعطفدونبهمافيعمل

الزمناتحدفمان،وأهنهزيداأكرم:نحووقتينفيوكاناتضاداأم،واسجدوا
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النسخ.علىيحملولاالتخييرعلىالكلامحمل

قفيفتأشتشوتعاقببلاذفيقدوعطفتماثلاوإن268

تراخىبلتعاقبغيرومنعطفغيرمنوتماثلاالامرانتكررإذايعني

إليهذهبالذيهولانهمتبعأيمقفوأمرتأسيساالمانيفكونالاولعنالماني

الصحيح.وهوالاصولأهل

وضحللقجتالوقفوالضعفالأصحهوفذاتعاقباوإن926

ركعتينصلركعتينصل:نحووتعاقباوتماثلاالامرانكرروانأي

،للندبأوللوجوبالامركانبهماويعملالاصحهوالتأسيسأي"فذا"

بانهالقولوضعف،التاكيدلاالتاسيسالاصللان،للأكثرالدينوليوعزاه

واضح.بالوقفوالقولللتأكيد

الراجح:هوالتأسيسكونومحل

وشرعحجادرعادةمنمنعذاتأسش!دولمما027

فان،الماءاسقنيالماءاسقني:نحوعاديمانعالتأسيسمنمنعفاناي

نحو:عقليأو.التأكيدترجحالاولفيواحدةبمرةالحاجةباندفاعالعادة

فيالعتقكتكريرشرعيأو.قطعامتعينهناالتأكيدلكن،زيدااقتلزيدااقتل

الاخيرتين.فيوتعينالاولىفيالتأكيدترجح-واحدعبد

يتناوللمانيوللجنسمستغرقاالاولالامركونالتأسيسموانعومن

العهدومنها(الوشطئوألصلوةالضلؤتعلى>خقظوا:نحوأفرادهبعض

التأكيد.علىحالقرينةدلتإذاوكذا،كعتينالرصلالركعتينصل:نحو
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معؤلالديهميرىمنعبلافتأسيسعطفيكنوإن271

عنديرىمنهالمانععدمعندفالتأسيسالعطفمعكررإذاالامرأنيعني

واختاره،المغايرةيقتضيالعطفلانعليهومعتمداعليهمعؤلاالاصوليين

أصحابنا،قولعلىيجريالذيوهو:عبدالوهابالقاضيوقال.القاضي

الذمة.براءةالاصللانللتأكيد:وقيل

للأصلاندقدسؤلبعدأوالحظلبعدللهببوالأمو272

لمتعلقهالحظلبعدوردإذاالوجوبفيحقيقةاللفظيالامرأنيعني

خلافاالشافعيوأصحاب[المتأخرين]منوالباجيمالكأصحابقدماءعند

الوجوبفياستعمالهفمن،للاباحةأنهفيالشافعيوأصحابأصحابنالبعض

فياستعمالهومن(.الممثركينفاقنلواألحرملأشحهردنسلخفاذا>:تعالىقوله

.فاضطادوأ(صللنموإذا>:لاباحةا

بعدوردإذااللفظيالامرانيعني"للأصلأتىقدسولبعدأو":قوله

فيومنه.افعلهكذا؟افعلا:قاللمنيقالكماالوجوبفيحقيقةفهوسؤال

بمعنىفانهنعم"":قال؟الغنممرابضفيأصليأ:مسلمحديثالوجوبغير

للوجوبذكرفيهاأتىإنماأيللوجوبلاتيانهتعليل"للأصل":وقوله.فيهاصل

حقيقة.الامرمسمىهوالوجوبأنعلىبناء

السبببمثلنبإذاللاغلبإباحةدنريأو273

الاباحةعبدالوهابالقاضيعنديقتضيالحظربعدالواردالامرأنيعني

السابقالحظرتعلقإذافيهااستعمالهالشرععرففيالغالبلانأي("للأغلب"
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علقمازالمابعدالامرووردغايةأوشرطأوبعلةأي"السبببمثل"عليه

قاضطادوا(طلغورإذا>:تعالىكقولهالعلمأهلجمهورمذهبهووهذا،عليه

الأمروردوقد،الاحرامهيعلةعلىمعلقتحريمهايالاصطيادحظرفان

العلة.تلكزالتمابعدبالاصطياد

مصترايجابهالىلهوالجتزالمذهلثفذبدإلا274

مانعأوشرطأوسببعلىمعلفاالأمرعلىالسابقالحظريكنلاوااي

واصحابهمالكمذهبهيلاباحةااي("فذي"ذكرمماشيءعلىمعلقغيركانبان

إلىأيإيجابهإلىمصيرلهمالاصولأهلمنوالكثير،عندهممدلولههيأي

مطلقانقولانأقوالثلاثةلحظر1بعدالأمرورودفيقتحصل،للوجوبكونه

مفصل.وقول

للائساعوالقروللجللامتناعالنهيالوجوببعد275

ذلكتحريمأيلامتناعفهوبالوجهبعدوردإذااللفظيالنهيأنيعني

أصلعنلهصارفةقرينةليسالوجوبفتقدم،الاصولأهلجلعندالواجب

للاتساعالوجوببعدالنهيإن:الاصوليينبعضوقال.التحريمهوالذيوضعه

فيه.التخييرفيثبتطلبهيرفعوجوبهبعدالشيءعنالنهيلانالاباحةأي

كاناماعلىللا،بقاوقيلبانابرأيوللكراهة276

رأيفيللكراهةكونهظهرأيبانالوجوببعدالواردالنهيأنيعني

علىللابقاءالوجوببعدالنهيإن:بعضهموقالأيللابقا"قيلو"،بعضهم

لكونهباحةأومضرةالفعللكونتحريممنفبلهعنهالمنهيالفعلعليهكانما
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عليه.كانماإلىالفعلويرجعفقطالوجوبلاساقطهووإنمامنفعة

وأإيجابمنالسؤالمنيفهمماعلىفيحملالسؤالبعدالنهيماو

المقدادعنوالبخاريمسلمخبرلاصحريممنهوردفمما،إباحةأوإرشادوندب

ثمبالسيفيديإحدىفضربفقاتلنيالكفارمنرجلالقيتإنأرأيت:قال

قالها؟أنبعداللهرسوليافأقتله،للهأسلمت:فقالبشجرةمنيلاذثمقطعها

:قال؟الابلمباركفيصلي:مسلمحديثللكراهةمنهوردومما5"لا":قال

له؟أينحنيأخاهيلقىمناالرجلاللهرسوليا:رجلقالأنسوحديث."لا"

علىحمله."لا":!ي!فقالمالهبجميعالوصيةفيسعدوحديث."لا":قال

.الندبعنالسؤاليكونأنويحتمل،إباحةعنالسؤالأنفهممنالتحريم

واضغيزبذاكهداالقاضيعندللبدبكالنسخ277

ماعلىيبقىالشيءوجوبنسخذاإإنه:قالعبدالوهابالقاضيأنيعني

يكن،لمكأنبالنسخالواجبوصارإباحةأوتحريممنالوجوبقبلعليهكان

المالكية.لغيروفاقاالقاضيقالبماأيبذاكراضغيرالمالكيةمعاشروجلنا

...............لحوج1وفغلقوبد1فيهوبل278

رفعالجمهورقولوهوالقويالقولفيالوجوبنسخأيهو""بل

لكراهةوالقرافيعندوالندبالاباحةمنوالتركالفعلفيالفاعلعنالحرح

جوازعلىدلالامرإن"التنقيح"شرحفيقالماعلىوبيانه.المحليعند

الامرمنالجوازينمجموعفيحصلالاحجامجوازعلىوالنسخالإقدام

معهيبقلمالمقدسبيتاستقبالنسخانيردولافقطالأمرمنلاوناسخه
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النسخ.مجردمنلااخردليلمنالجوازاقتفاءلأنالجواز

يجيتسلدىوللإباحة...............

بمعنىللاباحةالاصوليينبعضلدىيجيللوجوبالنسخأنيعني

الطلبينتفيالوجوببارتفاعلانهالاباحةعلىحملوهنماوا،الطرفيناستواء

التخيير.فيثبت

للتنفلالانتقالأبتمبطلفيكماللندبوقيل927

الوجوبنسخإذاأيللندبللوجوبالنسخإن:الاصوليينبعضوقال

غيرالطلبفيثبتالجازمالطلبانتفاءالوجوببارتفاعالمحققإذالندببقي

يأللتنفلالفرضمنالانتقالأوجبالصلاةمبطلطروفيكما،الجازم

يبطلهماطرأفإذاوزيادةمندوبالواجبأنووجهه،شفعأينافلةعنالسلام

بالكلية.يبطلهفلاالمندوببقي

الأحوالثلاثةمنالكلفيبالمحالالتكلي!تر028

كلفيمحالبفعلعبادهتعالىاللهيكلفأنعقلايجوزأنهيعني

والبياضالسوادبينكالجمعوعقلاعادةمحالاكانسواءأيالثلاثةالاحوال

عقلاأوالانسانمنكالطيرانفقطعادةالممتنعوهولغيرهأملذاتهالمحالوهو

يؤمن.لاأنهاللهعلمممنكالإيمان

يقعليسأناد!هعلملغيواهنقدلمابالمنعوقيل281

الذيبالمحالللتكليفإن:السنةأهلوبعضالمعتزلةبعضوقالأي
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لاللمكلفينامتناعهلظهورلانه؛ممنوعوقوعهبعدمدلهعلمتعلقلغيرامتنع

المقدماتفييأخذونهلاختبارهمفائدتهبأنجيبو.منهمطلبهفيفائدة

وقوعهبعدماللهعلملتعلقالممتنعماو.العقابفيترتبأولاالثوابقيترتب

جهل.أبييمانكإوذلكإجماعاوواقعجائزبهفالتكليف

تعالىربناعلملغيراستحالاإذاواقعاوليس282

لغيراستحالتهكانتإذاالشريعةفيواقعغيربالمحالالتكليفأنيعني

يكلفلا>:تعالىوقولهالاستقراءبشهادةوقوعهبعدمتعالىاللهعلمتعلق

الثقلينكلفتعالىاللهفلأنبالثانيالتكليفوقوغواماوشعها(إلانفسادله

يمانإفامتنع!(بمؤمنينولوحرضتأفاساتحزومآ>:وقاللايمانبا

وقوعه.بعدمتعالىلعلمهأكثرهم

تحققابهوجوئهبهأطلقاقدواجبوجودوما283

ذلكأيوجوبهبهمنوطالمطلقالواجبوجودالذيالشيءأنيعني

المالكيةمعاشرعتدناتحقققدالمطلقالواجبوجوببسببأيبهالشيء

الواجبتركلجازيجبلملوإذشرطااوالشيءذلككانسبباالعلماءوجمهور

فأسبابشرطأوبسببوجوبهالمقيدالواجبعنبالمطلقفاحترز.بهالمنوط

منعليهاتوقفماوجوببسببتحصيلهاإجماعايجبلاوشروطهالوجوب

.تحصيل*يجبولاالزكاةوجوبعليهيتوقفكالنصابفعل

يكلفلابالمحالكانإنئعرفللوجوبشرطوالطوق284

عليهالمتوقفالشيءوجوبفيشرطالمكلفقدرةأيالطوقأنيعني
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يكلفلاتعالىاللهأنمنالجمهورمذهبعلىبناءالمطلقالواجبوجود

غيرالمطلقالواجبوجودعليهالمتوقفالشيءكانفاذا،بالمحالعباده

تعلقعلىوجوبهبعدالعبدفعلكتوقف،بوجوبهيجبلافمانهللمكلفمقدور

مذهبعلىلاإبالوجوبيوصفلاالقسمفهذابإيجادهوقدرتهرادتهوإاللهعلم

للشيءمثلثمحلولو.قاله.بالقدرةيقيدهفلابالمحالالتكليفيجوزمن

:فقالالمطلقالواجبوجودعليهالمتوقفللمكلفالمقدور

بدابعدبهفأهراهرضأدافيشرطاالوضوءكعلمنا285

فأمرناالصلاةفرضأداءفيشرطالوضوءأنالشارعمنعلمناإذايعني

ظهرأيبداعليناوجوبهاأيبالصلاةأمرنابعدعليناوجوبهأيبالوضوءأيبه

كالوضوءشرعياالشرطكونبينالوجوبفيفرقولا.لنامقدورالوضوءلان

الوجهغسللتحققالرأسمنجزءكغسلعادياأوالواجبضدكتركعقلياأو

منجزءإمساكومنه.الراسمنجزءغسلبدونالوجهغسلعادةيمكنقلا

وجوبعلىالمطلقالواجبدليلدلالةوهل،عندناخلافوفيهللصائمالليل

.قوالأ؟خارجيدليلمنأوالالنزامأوبالتضمنشرطهأوسببه

...............مطلقانفاهالخلفذيوبعض286

للمكلفالمقدوروجوبنفىمالكلمذهبالمخالفينبعضلأنيعني

يا"مطلقا".الواجبذلكبوجوببهإلاإيجابهالمطلقالواجبيوجدلاالذي

عندهمفالامرعنهساكتالواجبذلكعلىالداللان؛شرطاوسبباكانسواء

مقصدها.حكمالوسيلةيعطواولمالوشيلةلاالمقصودتحصيللاايقتضيلا
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تفوقاقدرأترذووالبعض...............

مختلفينرايينإلىذهبواالمطلقينغيرلناالمخالفينبعضانيعني

إحراقهيجبلمحلالناركإمساسسبباكانإنبوجوبهيجبانه:قالفبعضهم

السببانوالفرق،للصلاةكالوضوءالشرطبخلاف،عادةلاحراقهسببفإنه

وجودهمنيلزملانهبالمشروطالشرطمنارتباطاأشدإليهالمسببلاستناد

نإيجب:الحرمينإماموقال.المشروطمعالشرطبخلافالمسببوجود

كغسلعاديااوالواجبضدكتركعقليالاللصلاةكالوضوءشرعياشرطاكان

مشروطه.بوجوبيجبفلاالوجهلغسلالرأسجزء

مذهبوكلماللبرأيفييجبلمبهوجوئهوما287

يا،السبباوبالشرطبد،بهمقيدوجوبهالذيالواجبانيعني

ذلكبوجوبيجبلمالنصابملكعلىمتوقفوجوبهاكالزكاةبوجوده

عليه.مجمعامرفهواى("مذهبوكلمالكراى"فيبهالمقيدالواجب

درىهرجميغتوكهوجوبيرىالهرنربهفما288

جميع"يرىعليهمتوقفاىبتركهمنوطالمحرمتركالذيالشيءانيعني

عليه.واجبهوالذيالمحرمتركلتوقفتركهوجوبالعلماءمن("درىمن

سبقاقدوماالتعننبعدلحقاجهليبينتر928

ثمزوجاتهمنمعينةطلقلوكماالتعيينبعداللاحقالجهلانيعني

ميتةاوباجنبيةمنكوحةاختلطتلوكماالتعيينعلىالسابقوالجهل،نسيها

171



عليهفيحرمالمحرمعنيميزلمالذيالجائزتركوجوبفيسواء=بمذكى

الزوجةلاختلاطالثانيةفيوالمذكىوالمنكوحة،الاولىفيزوجاتهجميبع

المندوبالمطلقالواجبومثل.منهماتمييزهماوعدملميتةباوالمذكىلاجنبيةبا

يندبالمقدورذلكفانللمكلفمقدوروجودبعدإلايوجدلاالذيالمطلق

المطلق.ذلكلندب

نرذوالدترمطلقأوالنبدرفيالنئيتوتبثهل092

فيهيجبهلالتكليففيالمشترطالتمكنفياختلفواأنهميعني

واالمباشرةعندإلايتوجهلاالامرانعلىبناءناجزايكونانأيالتنجيز؟

فبليتوجهالامرأنعلىبناءالجملةفيالتمكنأي؟التمكنمطلقيكفي

الحق.هووهذا،المباشرة

غلمقديفشرعاموجئهغدمبالشيءالتكلتففيعليه192

وجوبهوعدمالتمكنفيالتنجيزوجوبفيالخلافعلىينبنيأي

"موجبهالمعدوممسببأومشروطمنبالشيءعقلاالتكليفجوازفيالخلاف

ذكربماالتكليفمنعالتمكنفيالتنجيزأوجبفمن.سببأوشرطمنشرعا"

به.جوزالتكليفالتمكنبمطلقواكتفىفيهيوجبهلمومن

السببأوالشرطوجوبفيالخلافأيضاالخلافهذاعلىوينبني

وأالشرطيوجبلمالتمكنفيالتنجيزأوجبفمن،المطلقالواجببوجوب

بوجوبه.أوجبهفيهيوجبهلمومن،المطلقالواجببوجوبالسبب

بالفروعبرمنلأمروالوقوعالصحةفيفالخلف292
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بفروعالكفارخطابصحةفيالخلافالمذكورالخلافعلىويبنىأي

شيوخومن،ترجيحغيرمنالمذهبفيموجودانوالقولان،ووقوعهالشريعة

مخاطبونأنهموهوالاولوالقول،بهاخطابهموقوععدميرجحمنالمذهب

قولهوحجتهللمحققينالحاجبابنوعزاهالسبكيصححهالذيهوبها

تعالى:وقوله(،ألز!ؤةيؤتونلاالذينجلفثتربهين>ووتل:تعالى

نكولؤ)ةجالمصلل!مى!نكقالوا!سقرفىسلككلما6بر،المخرمينعنو،يتساءلون>

القطعهوالجبلان("قبلهمايجب"الاسلام:مج!ي!وقوله،(ربماتمشكيننطعم

لاستمرالتكليف.القطعفلولامتصلهومايقطعوإنما

انفقدالقصدالىافتقارهبمايردالنهيفيالوقوعثالثها392

دونبالنواهيالكافرتكليفبوقوعالقولهوالاقوالثالثأنيعني

التقربنيةعلىتتوقفولاتركمتعلقاتهالأنالكفرمعامتثالهالامكانالاوامر

والابياريوالفهريرشدابنعند"يرد"القولهذالكن،الإيمانعلىالمتوقفة

وردالديونكأداءالنيةأيالقصدإلىافتقارهاعدمأيانفقد""التيبالمأمورات

.الايمانعدممعويصحالنيةإلىيفتقرلاماوكلالودائع

..................الرن...ميوقيل492

عملاالمرتدينفيواقعبالفروعالكفارتكليفإن:بعضهموقالأي

.قواللأارابعهووهذالأصليالكافرلدونلاسلاماتكليفباستمرار

والترغيلثوالنترعليهفالتب..................
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الخلافبالفروعالكفارخطابفيالخلافعلىويبنىأي

عليهويبنى.الاخرةفيمعاالايمانوعلىعليهاتعذيبهمفي

للحسناتفعلهكثرةبسببالكافرعلىالاسلامتيسيرأيضا

إذاالإسلامفيترغيبهمايضاعليهويبنى.الاسلاملهفييسر

.الاثاممنقبلهمايهدمانهسمعوا

...............بالتعأرالمانعوعلل592

منهمالإيمانبتعذرذلكعللبالفروعالكفارتكليفمنالمانعأنيعني

.بالضلاللاشتغالهمالحالفييطيقونهلالانهم

وهوالمحققايالمحرر(لدى)مشكلبالتعذرالتعليلأي)وهو(

القرافي.

.......................................مطلقاامنكافرفي692

كانفانهطالبكأبيالفروعالتزامبعدمكفرلكنهوباطنهبطاهرهأي

:يقول

الكتبأولفيخطكموسىنبيامحمداوجدناأناتعلماألم

أيضااستشكله)و(

[لهفكالقافعلهرهرفي........................

وإنما،القذوفيالمصحفكإلقاءفعلكفرهالذيالكافرفياي

الايمانلأنقبلهوالذيالقسمهذافيالمذكووالتعليلالقرافياستشكل
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الله.لعنهماأبيبنكعبداللهفقطبباطنهأو

مشتوكفذاقبولهاذصالمدركدرأنعندبدوالرأفي792

عدمفيالعلةايالمدركيكونايالناظمعندالاصوبالرأيأنيعني

الكفرمعتنفعلاالطاعةلان،لكفرهممنهمقبولهاعدمبالفروعالكفارخطاب

لأربعة.االكفرمقساأجميعبينمشتركالتعليلوهذا،ينفعهملابمايكلفونقلا

الثقاتلدىفجمععلدببالصلاةأحدثمنتكليص892

مجمعحدثهحالةفيمنهتعدرهامعبالصلاةالمحرنتكليفأنيعني

حجةالإجماعوهذاقبلهابالطهارةمكلفلكنهالمجتهدينأيالثقاتعندعليه

عدمحالبالمشروطالتكليفعندهويصحالتمكنفيالتنجيزيشترطلامن

.الشرط

جليأتىقدبوفقيدالعقليبالهبوربظه992

وكفهمللعلمكالحياةالعقليبالموجبأحدلكلالتكليفربطأنيعني

لشرطوكا،فيهنزاعلاواضح[أي]جليباتفاقواجببالعملللتكليفالخطاب

الشرطماو.ركعتينفصلالمسجددخلتإن:نحواللغويالشرطالعقلي

التكليفصحةقيبشرطفليسالوجهلغسلالراسمنجزءكغسلالعادي

رأيت.كماالشرعيالشرطفيالخلافنماوااتفاقا

خظوقدوفصلقيببلابهأمودهاكواهةذبددخوذ003

بعضكاناذابهالمامورفيالفصلمنالخاليالمكروهدخولانيعني
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منالخاليوالمكروه،ممنوعأيمحظورالمكروهبغيرمقيدغيرمرلأواجزئياته

الجمهورمذهبهوهذا.لزومبينهماجهتانأوواحدةجهةلهكانتماالفصل

اتفاقا.يدخلفلاالمكروهبغيرقيدإنأما0يتناولهإنه:قولهمفيللحنفيةخلافا

يجويللصلاةبر؟وقتفيالأجووذفيصحةفنفي103

المأمورفيالفصلمنالخاليالمكروهدخولعدمعلىيجريأنهيعني

إذافيهاالاجرثبوتونفيالنافلةالصلاةصحةنفيالمكروهبغيرالمقيدغيربه

عليها.يثابولاتصحلاأيالصلاةفيهتكرهوقتايكرهوقتفيوقعت

اتصلالأبرلابالصحةفالفعلاذفصلىالنهيعنالأهويكوان203

جهتهماتعددتبأنالنهيجهةمنجهتهانفصلتإذاالامرأنيعني

ومعنى،فيهأجرلاولكنبالصحةموصوفأيالاجر"لابالصحةمتصلفالفعل"

المغصوبةالدارفيكالصلاة،ثانيافعلهللمكلفمنيطلبلاأنهصحيخاكونه

،الذواتكتعددالجهاتوتعدد،الآخربدونمنهماكليوجدلغصبواالصلاةإذ

الجهتينمنوكلالغصبجهةمنعنهاومنهيصلاةأنهاجهةمنبهامأمورفهي

لفاعلها.عقاباالثوابدونالصحةلهاثبتتفلذلاب،الأخرىعنمنفكة

...............اذتسابذوالهرالىوذا303

فيهاالثوابوعدمالمذكورةالصلاةصحةمنذكرالذيهذاأنيعني

وغيرهم.المالكيةمنالجمهورإلىمنسوب

العقابمعبالأجروقيل........................
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جهةمنالمغصوبالمكانفيالصلاةفيالاجربثبوتبعضهموقالاي

القرافي:قال،الغصبجهةمنلفاعلهاالعقابثبوتمعبهامامورصلاهأنها

زادوإن،الثواببطلالاثمزادأوتكافئافإنوالاثمالثواببينيقابلأنينبغي

للمصلي.منهالزائدبقيالثواب

.عنديوالاطهرالاحسنهوالقولوهذا:قلت

...............والقضاءالبطلانردوقد403

فيالصلاةأيأنهاتعالىاللهرحمهمالكعنالعربيابنروىوقدأي

كثروأحمدالاماممذهبهووهذا،قضاؤهايجبباطلةالمغصوبالمكان

المتكلمين.

انتفاءلهفقطذاوقيل........................

لهالقضاءوهوالاخيرذاإن:والرازيالقاضيوهوبعضهموقالأي

لالكنباطلةإنهاقالاأي،المغصوبالمكانفيالصلاةعنمنتفأيانتفاء

قضاوها.يلزم

فيالصلاةأيالمذكورةالصلاةهذهفيايضايقالانويمكن:قلت

الغصبجهةمنمعهاعقابولاعليهامثابصحيحةإنها:المغصوبالمكان

لابالحسنةالسيئةمحوالشريعةفيوالاصلحسنةوالصلاةسيئةالغصبلان

صحةشروطمنوليس،<لسياتبدهقالحستتإن>:تعالىلقولهالعكس

منأرلمالقولوهذا،فيهالواقعةالمكانملكصحةأركانهامنولاالصلاة

تعالى:قولهمناستنبطتهوإنماإليهأسبقلمطننيوالاصوليينمنبهصرح
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بتلكالغيرملكوشغلحسنةالصلاةلانوذلكالسئال!(لذهئنلحستتان>

تمحوالحسنةأنعلىالايةفيتعالىاللهنصوقد،اجتمعاوقدسيئةالحسنة

هناكماواحدوقتفىاجتمعتاسواءيمطلقاتمحوهاأنهاالايةوظاهرالسيئة

الزمن.فيالحسنةالسيئةسبقتبأنترتبتاأو

جهةعنالنهيجهةفيهانفردتالذيبهللمأموريمثلالناظمشرعثم

:فقالالامر

............والذهببالحريرالصلاةمثل503

الحريرجهةمنعنهاومنهيأيضاصلاةانهاجهةمنبهامامورفإنهاأي

والذهب.

.........الغصبمكانفيأو........................

جهةمنعنهاومنهيايضاصلاةانهاجهةمنبهامامورفإنهااي

الغصب.

اذقلبوألدص..........................................

كونهجهةبهمامورفانهالمنكسايالمقلوبوكالوضوءاي

التنكيس.جهةمنعنهمنهيوضرءا

مجزرهحميبموذيكنيسؤومقبرهومنهجومعطن603

،والمقبرة،الطريقأيوالمنهج،الابلمعاطنفيوكالصلاةأي

والمزبلةالجزر،مكانيوالمجزرة،الحماموهوالحميموذي،والكنيسة

صلاةأنهاجهدمنبهامامورالمواضعهذهفيالصلاةفإنالزبلطرحمكانأي
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النجاسةوخوف،الاولفيالجملوإمناءالناقةحيضجهةمنعنهاومنهي

والرابعالثالثفيفقطالنجاسةوخوف،الثانيفيالناسبمروروالتشويش

الخامس.فيالشيطانووسوسة،والسابعوالسادس

هباعليهبماأتىفقدالنباتعاطىأنبعدتابهر703

منكالخارج،كمالهعلىالمعصيةلسببتعاطيهبعدتابمنانيعني

فقدإليهالعودعدمعلىعازمافيهالدخولعلىنادماايتائباالمغصوبالمكان

اقربوسلوكبسرعةالخروجبشرط،الضررتقليلفيهلانعليهبالواجباتى

وجودهقبلتوبتهكانتسواءالغصبتركقصدوبشرط،ضرراواقلهاالطرق

بل:وارتفعتوجودهابعداوالمعصيةمفسدة

ئتبععليهابدع!بثعنرجعدرفساذةبقيداد803

الضربقبلالرهبعدتابأوالغصبمكانخارجاتاباو903

وإنعليهبالواجبابسببهاتعاطىانبعدالمعصيةمنالتائبانيعني

بعدهاوبهااخذهموقبلالناسفيبثهابعدمابدعةمنتابكمن،فسادهبقي

مكانمنخارجاكونهحالالغصبمنتابوكمنعنها،رجوعهموقبل

فالتائبالاصابةايالضربوقبلللقوسالرميبعدتابمنوكذا،الغصب

ابيوابيهالمعتزليهاشملابيخلافاعليهبالواجباتالثلاثةالمسائلهذهفي

.بحراماتانهفيالجبائيعلي

سلكللذبدالنهيانقطاعمعارنكإنهالرهانذووقال031

بعدماالتائبأيإنه:الحرمينإماموهوالبرهانصاحبوقالاي
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فيمشتبكأيمرتبكالمذكورةكالامثلةكمالهعلىالسببتعاطى

وإنماالشغلعنالكفإلزامهوالذيالنهيتكليفانقطاعمعالمعصية

به.المأمورتائباللخروجالمسافةقطعفيلاخذهأيسلكللذيانقطع

الضرربحصولالاثموهيمعصيةجهةالخروجفيالحرمينإمامفاعتبر

بقطعالامرامتثالوهيطاعةوجهة،بالخروجالغيرلملكبالشغل

الامرامتثالينفكلاإذالثانيةمنالاولىلزمتوإنبالخروجالمسافة

تائبا.بخروجهالشغلعنبالخروج

...........................ضزينمنالأخفوارتكب311

مالك،مذهباصولمنتقابلهماعندالضررينأخفارتكابأنيعني

المسجدوجار،إليهالناساحتياجعندللطعامالبيععلىالمحتكرجبرثمومن

السيل.افسدهماإذاوالساقيةالطريقوجار،ضاقإذا

هذيناستوالدىوخيرن.....................

ايهماارتكابفيالمتقابلينالضريناستواءعندمخيرالمكلفانيعني

وذلك:شاء

ضبطمنعليهالمكثوضعفسقطالجرحيفيالجريحعلىكمن312

وإن،عليهبقيإذايقتلهبحيثجرحىبينجريحعلىسقطكمنأي

يعتمدموضعلعدمفقتلهالقصاصصفاتفيلهمماثلكفؤإلىانتقلعنهانتقل

:قوموفال.والانتقالالمقاملاستواءبعضهمعندمخيرفهو،كفؤبدنإلاعليه
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بخلافمبتدأفعلالانتقالأنمعبالضرريزاللاالضررلانوجوبايمكث

منأولاعليهالمسقوطالجريحعلىأيعليهبالمكثالقولوضعف.اللبث

لا:الحرميناماموقال.كانتقالهالاختياريمكثهبانحققهاايالمسالةضبط

منع.أوإذنمنالمسألةهذهفيحكم

الأوامرهقتضىفيمرجحبالاخرلابالأولوالأخذ313

يأالآخربالمعنىلاوالاخفالأقلأيالاولبالمعتىالأخذانيعني

كليمعنىعلىالمعلقةالأوامرمدلولأي"مقتضىفيمرجح"والأثقلالاكثر

علىزادومالوهابعبدالقاضيلهوالمرجح،الكثرةفيمتباينةجزئياتله

بقوله:الناظمأشارذلكلىوا،عندهمندوبأوساقطالاولالمعنى

اذجلبوالدلك[لاطمئئانلذاكهيبأوساقطسواهوما314

نأإماالأمرمقتضىمنعليهالزائدأيالأولالمعنىسوىماأنيعني

الخلافذاكأنيعني،إلخ""لذاك:قوله.مستحبايكونأنماوإساقطايكون

الاطمئنانعليهانبنىأيلهانجلبباخرهأوبأولههلالامربمقتضىالاخذفي

اسمعليهيطلقماأقلالواجبيكونعبدالوهابرجحهمافعلىوالدلك؟

عليهيطلقماأقلالدلكفيالواجبويكون،مستحبعليهوالزائدالطمأنينة

ماأكثرفيهماالواجبيكونالثانيالقولوعلى.ساقطعليهوالزائدالدلكاسم

احتياطا.والدلكالطمأنينةاسمعليهيطلق

الاصلوكونالوجوبعلىالامردلالةبينالجمعلمرجحلالقولحجة
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.الاحتياطالثانيوحجة،الذمةبراءة

لهكليمعنىلهلفظكلفيعامةهيبلبالامرخاصةالقاعدةوليست

الالفاظوسائرالطلاقأيمانفيهافتدخل،الكثرةفيمتباينةجزئيات

تحتملهماأدنىعلىيمينهتحملهلوحنثبالحرامحلفكمن،المحتملة

بائنةطلقةعلىبحملهالقولورجح؟الثلاثوهواعلاهعلىاوبائنةطلقةوهو

ثلاثفيالحرامباستعمالعرفيجرلمإذاالتحريممطلقسوىلهنيةلالمجما

وأفتي.بهأحكمالذيوهو،طلقات

اليورنخصولمعالكليعلىالحكمفيوذاك315

قبلالبيتينفيالمذكورالأثقلأوبالاخفالاخذفيالخلافأنيعني

الجزئياتوتلكواحدمنأكثرجزئياتلهالذيالكليعلىالحكمفيمحله

وأيت.كماوالخفةبالشدةمتفاوتة

[لبدلعلىبهالأمرأتىمماانحظلأشياءاجتماعوربما316

.................................النبأو317

منأتىمماأشياءاوشيئيناجتماعامتنعأيانحظلووبماأي

والترتب.البدلعلىبهالأمرالمأمورات

تزوجبأنالبدلسبيلعلىبهمأمورفانهكفئينمنالمرأةكنزويج:لاولا

بينهما.الجمعويحرمالاخرمكانلاحدهما

يجوزفلاالترتيبعلىلكنبهمامورفانهوالميتةالمذكىكاكل:والثاني

بينهما.الجمعويحرمالضرورةحالفيالمذكىعدمعندإلاالميتةأكل
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دتعنإباينفلوفيهئتروقد...............

فيهتعرضايو"تعن(".الاشياءاوالشيئينبينالجمعيسنوقداي

يكفيهبثوبينعورتهالمحرمكستر:فالاول.بينهماالجمعفيباجايضاالاباحة

.ازرةلاخر1ورداءاحدهمايجعلبانبينهماالجمعلهيندبلكن،منهماحد1و

المشقةوتحملالتيممحكمهلمنوالوضوءالتيممبينكالجمع:والثاني

تيمم.أنبعدوتوضا
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الموسحالواجب

مبحثه.هذاأي

جرىوغترمحدوداوهوأكثرامنهيسعوقتهما318

وقتهيسعالذيالواجبالفعلأي"ما(":هوالموسمعالواجبأنيعني

كونهحالجرىشرعالهالمقدرالوقتأي"وهو"،منهأكثرشرعالهالمقدر

كوقتبالعمرمغيىبلمحدودوغيرالخمسالصلواتكأوقاتمحدودا

بالتراخي.القولعلىالفوائتوقضاءوالحجع!والنبيعلىالصلاة

الينارمنحصةكلفيادراربلاالأدابرا931

فيالمؤقتالواجبالفعلأداءيجوزالموسعبالواجبالقولفعلىأي

دوناضطرار""بلاشرعالهالمقدرالمختارالوقتمنجزءأيحصةكل

العزمالتأخيرجوازفييشترطولااخرهالحصةتلككانتإذاضرورةاشتراط

الفعل.على

ينفيهالفرضوقوععلىالعزميقولمناوقائل032

والباقلانيعبدالوهابالقاضيانوهوالمالكيةمعاشرمناقائلاأنيعني

شرعالهالمقدرالمختارالوقتأيفيهالواجماالفعلإيقاععلىالعزمإن:يقولان

المالكيةومن،الموسعبالواجماأيضاقائلأنهمعالتقديممنبدلاواجماأيحتم

الباجي.وهوفيهإيقاعهعلىعزمغيرمنالمختارلاخرالتأخيربجوازيقولمن
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..............................ئعينمكلفماهوأو321

غيرلهتعيينلاللأداءالمكلفيعينهماهوالاداءوقتإن:وقيلاءب

المالكية.بعضعنالباجينقله،ذلك

ترفيهالخلافذيوخل!...............

ظاهر،أبدبينالموسعالواجبفيلناالمخالفينبينالخلافأنيعني

ذلك:تفصيللىإواشار

...................................................[لاخرفقيل232

الوقتاخرأبدالآخرالموشعالواجبأداءوقت:بعضهمفقالأبد

الحنفية.بعضوهو،قبلهالفعلوجوبلانتفاء

...............الأولوقيل...............

الوقتأوالفعللوجوبالوقتأولأدائهوقتإن:بعضهموقالأي

القولوهذا،أولهعنبالتأخيرفيأثمالوقتفيفعلنوافقضاءعنهأخرفإن

أولهعجلهفمنالوقتآخرأدائهوقتبأنالقولوعلى.الشافعيةلبعض

.فرضمنابنابنفل:وقيل،لهمسقطللواجبفتعجيل

يتصلالأدابهماوقيل........................

الجزءأي"ما("هوالموسعالواجبأداءوقتإن:أيضابعضهموقالأبد

أدائهفوقتالوقتفيالفعليقعلمفإن،فيهوقعأيالأداءبهيتصلالذي

قبله.فيمايقعلمحيثفيهللفعللتعيينهالوقتمنالآخرالجزء
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استواءعلىواحدايوجلثأشياءمنبالواحدوالأمر323

منهاواحدايوجبمعينةمختلفةاشياءمنالمبهمبالواحدالامرانيعني

القدرهووذلك،فيهمستويةالأشياءتلكبلمعينغيرأياستواء""على

الواحدذلكفيفرقولا،بهالمأمورلأنهمنهامعينايضمنفيبينهاالمشترك

آيةفيكماوالمشككالعبد"وهذاالعبدهذا!"اعتقالمتواطىبينالمبهم

والعتقهوالكسوةالاطعامبعينهلااحدوفيهاالواجبفإناليمينكفارة
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الكفاية[ذو]فصل

فعلاقدمنذاتانباردونيحصلاأنالشارعطلبما324

تحصيلهالشارعطلبالذيالفعلايما"":هوالكفايةفرضانيعني

انهضرورةللفعلبالتبعإلافاعلهإلىنظرغيرمناي،فاعلهذاتاعتبارغيرمن

كالحرفدنيويهووماالجنازةكصلاةدينيهومافيشملفاعلدونيحصللا

كلمنحصولهلطلبالعينذوفاعله("ذاتاعتباردون":بقولهوخرج.المهمة

عين.

[لبدمعالاستاذزعمفيالتربدعلىمفضلوهو325

فيالعينذيالمطلوبعلىمفضلالكفايةوجهعلىالمطلوبانيعني

أكثرفهوايالحرمينإماموابنهالجوينيمحمدوابيإسحاقبيالاستاذزعم

الاثمعنالمكلفينجميعبهالبعضبقياميصانلانهالعينيمنعندهمثوابا

بهالقائمالبعضالاثمعنبهبالقياميصانإنماوالعيني،لهتركهمعلىالمرتب

السبكيهذلكفيتابعاالقولهذاضعفعلىتنبيهابالزعمالناظموعبر،خاصة

فعللأارمصلحتهترخطلاقدبأنلتر1منمزه326

الأولبانعينكلمنالمطلوبعنيميزالكفايةعلىالمطلوبانيعني

البحرمنشيلفاذا.الغريقك!نقاذثانئافعلإنمصلحتهتكريرمنعايحظلقد

مصلحتهتتكررفانه.الثانيبخلافمصلحةيحصللاذلكبعدفيهفالنازل

للمصلحة.تكثيراالأعيانعلىشرعفلذلكالخمسكالصلواتبتكرره
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والتعذربالتزكلإثمهمالأكثرعندالبهتعلىوهو327

عندالمكلفينجميععلىمشروعندباأوكانفرضاالكفايةذاأنيعني

،المجهولخطابوتعذربتركهالجميعإثمذلكفيوالحجةالجمهور،

قولهوأما.(لأخرابأليومىولابالدهيومنوتلاالذتقتلو>:تعالىولقوله

إلىيذعونأمةمنكمرلتكن>:وقوله،إلخ<منهمقرقؤصنفرمنفلولا>:تعالى

بالقدرمتعلقالوجوبأنعلىبالايتيناستدلالقرافيفان،الاية<لحيز

بينهامشتركقدرإحداهاومفهومالطوائفإحدىفعلالمطلوبلانالمشترك

منها.طائفةكلعلىلصدقه

......................مسقطيقوئمبهماوفعل328

الجمهور.مذهبعلىالباقينمنلطلبهمسقطبهالقائمفعلأنيعني

نإ:الرازيالإمامومنهمللجمهورالمخالفينبعضوقالأي)وقيل(

بالجميعلافقطبالبعضيتعلقأي(يرتبطفقط)بالبعضالكفايةعلىالمطلوب

البعض:ذلككونحال

....................................معينا932

الدينيسقطكماغيرهوفعلبفعلهالطلبيسقطعندنامبهما،اللهعند

.غيرهالشخصبأداءعن

.....................فاعلاأوبهاأو............

سقطبهقامفمن،الابياريواختارهتعيينهعلىدليللاإذمعينغيرأي
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بفعله.الطلب

ذقلاالمخالفدرعنخلف..................

نأالرهونيونقل.للجمهورالمخالفينعنمنقولخلفذكرماأنيعني

أعموالشهودالشيءذلكشهدواالذينالقومالكفايةذومنهالمطلوبالبعض

به.لقياسلمن

منحتمكعيدبالكليفهوغلمذدبهبالجزئيكانما033

مطلقهأيكليهإلىبالنظرفهوجزئياتهإلىبالنظرمندوباكانماأنيعني

المساجد،فيوالاذانالجماعةوصلاةالعيدينكصلاة،واجبايمنحتم

مندوبةقوتلوا،بلدأهلتركهالولانهاالجملةعلىكفايةواجبةالثلاثةفهذه

نفسه.خاصةفيشخصكلمنأيضاالكفايةعلى

ديليخلافالكفايةدبفيالفاعلشروعندروهل331

فيهفاعلهبشروعيتعينهلالكفايةعلىالمطلوبفياختلفواأنهميعني

به؟يتعينلاأوعينمندوبالكفايةومندوبعينفرضالكفايةفرضفيصير

يابالشروعيتعينلاانهوالأقرب:خلولو[]قال.متضحاي"منجلي"خلاف

بخلافالجنازةكصلاةبهتعينهعلىالدليلقامفيماإلابهيقوممنثمكانإن

ودفنه.الميتتكفين

بليقدالخلافذاكعلىفرعللتحهرالأيزفيوالخل!332

فيهالشروعبعدللشهادةالتحملعلىالاجرةأخذفيالخلافأنيعني
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،بالشروعالكفايةذيتعينفيالخلافذاكعلى5بناوعلمايبلي"قد"فرع

يتعينلا:قالومن،الاجرةعليهتؤخذلاالمعينلأنمنعبهيتعين:قالفمن

اخذها.اجاز

هرامرهلدىالنهههدهفيكفىالإسقاطفيالهردهغالب333

تكفياحدبهقامايفعلالكفايةعلىالمطلوببانالظنغلبةانيعني

فيتكفياحابهيقملمانهالظنوعهلبة،يفعلهلمعمنبهالخطابإسقاطفي

كالامامالفنبهذاالمعرفةاهللدىايعرفا("من"لدىعليهالخطابتوجه

للفهريهحهلافاوالقرافيالرارهي

حصرهابعدمابالعدفحصرهاالكفايةفروضتعدادفيالناظمشرعثم

:فقالبالحدمندوباتهامع

......................القضا...فودهضه334

وحكمته،الالزامسبيلعلىالشرعيبالحكمالاخباروهواولهاهواي

المسلمين.ببنالفسادإلىالمفضيالتخاصمدفع

...............................أموكنههي..................

ينصهبلمحيثبالمعروفوالامرالمنكرعنالنهيوثالثهاثانيهااي

عليه.تعينلاوإلهمااحد

رابعهاهوهذابهالباديعلى(السلام)رد

السلطانعلىجهةاهمفيسنةكلفيالكفر()جهادخامسها)و(

معههوالناس
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الشرعيبالحكمالاخباروهيبهاالقيامايالفتوىسادسهااي()فتوى335

.الالزامسبيلعلىلا

فإنهاالفاتحةسوىالقرانحفظاي(المثانيسوىما)حفظسابعها)و(

عين.سنةفانهامعهاوسورةعينفرض

لالعذرإلاسنةكلالحرامالبيتاي(الأركانذيالحرام)زيارةوثامنها

إليه.الوصولمعهيستطاع

وياثمالاعظمالسلطاننصبوهيالكفايةفرضمنأيمنه()إمامة336

تاسعها.هووهذا،بهاللقياملصالحووالعقدالحلاهلبتركها

كفداءشرعاتستحقهلاالتيموالوالاالانفسعنالضرر()دفع]وعاشرها

.(1[)العورةوستر،لجائعاوإطعام،ليهإالمصولعنئللصااودفعالاسرى

منمعدودفإنهوالتجارةكالحراثةالمهم()الاحترافعشرتهاحادي)و(

الكفاية.فروض

المخافةوموضعالحربداريليماوهوالمسلمينعنالثغر(سد)مع

عشر.الثانيالفرضهووهذا،البلدانفروجمن

التقاطه.وكذااللقيط()حضانةعشروالثالث337

الوثائق.كتباي()توثقعشرلرابعو]

عشر،الخامسوهوالحقوقتضيعلئلاتحملهااي()شهادة

وغسله.وكفنهكدفنهبمؤنتهالقيامأي(ميتعشر)تجهيزوالسادس

.(1/291):"النشر"منواستدركناهالكتابمنسقط)1(
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عشر.السابعهووهذاتمريضهموكذاالمرضىعيادةأي(العيادة)وكذا

واليومباللهيؤمنكان"من:ع!ي!لقولهالواردين()ضيافةعشروالثامن338

ولاصدقةذلكبعدكانوماثلاثةوضيافتهوليلةيومجائزتهضيفهفليكرمالاخر

."يحرجهحتىعندهيثويأنلهيحل

فيضيافةولاوالبواديالقرىأهلعلىتتأكدإنماالضيافة:مالكقال

الحضر.بخلافمشقةفلاليهاإالوارديقلالقرىلانوغيرهاالفنادقلوجودالحضر

قصورناهلعلىواجبةالضيافةأنمالكوكلامالحديثفظاهر:قلت

بينسؤىمالكاولأنوغيرهالبدوييعمالحديثلان"تشيتو""ولات!"هذه

أيضاوعلل.مدنلاقرىهذهوقصورناالضيافةوجوبفيوالباديةالقرى

فيهاالأسواقأيالفنادقبوجودالحضرأهلعلىالضيافةوجوبعدممالك

فيهايباعطعامولاهذهقصورنافيفنادقولاعليهاللواردالطعامشراءفيتيسر

زرعلاالواردينوأكثربالزرعإلايباعانلاوهذانوالفوجالمؤنكسرسوى

ياتيلاالواردينوأكثرالضحىوقتفيإلاغالبايوجدانلايضاوهذانعنده

النهار.اخرأوليلاإلا

.الموتاحتضرهمنأي(النزعفيمنعشر)حضوروالتاسع

لقولهوفقهوحديثتفسيرمن(الشرععلومسائر)حفظالعشرين)و(

لعلوموسيلةكانماوكذا.الاية<طاثفةمنهمفرنهصمننفرفلولا>:تعالى

.لاصولواواللغةوالبيانكالنحوالشرع

كونومحلأيالعاطسوتشميتاللحمأكلالكفايةفروضمن:تنبيه

عليهعينفرضكانانفردفانبهيقوممنتعددذاالكفايةعلىالفروضهذه
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.المندوباتفيوكذلك

والإقامهبالسلاموالبدءكالإمامهالمسنونوغيوه933

مابهوالمرادالكفايةعلىالمسنونالكفايةعلىالمفروضغيرانيعني

وكالاذان،بالسلاموالبدء،ايضالهاوالاقامةللصلاةكالامامةالمندوبيشمل

.المندوباتمنلامواتبايفعلوما
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النفسي.النهيمبحثهذاأي

امتنعقدكذويضاهيهوماودعالفعلىعنالكفاقتضاءوهو034

جازفاطلباالتركأيالكفطلبأياقتضاءهوالنفسيالنهيأنيعني

يشابههومااي("يضاهيهوما"وحنيةوقولاأوكانفعلاالامرايالفعلعن

نهياهيسمىفلاالنهيمدلولفيدخولهامتنعقدوخلواترككذر

للزومالالتزامدلالةعليهيدلأياللدوام(النفسيالنهياي)وهو(341

وذلكالمشهورعلىوإجماعاعليهيدلأي)والفور(النهيلامتثالالدوام

كانتبالمرةقيدفإنالتراخيأوبالمرةيقيدلمماايثبتا(بضدتقييدعدم)متى

عليه.حملبالتراخيقيدنوإ،وضعامدلوله

الفرقوالقدووالشزكةللكزهوادرقشوعاللتحويمواللفظ342

عقلا:وقيل،لغة:وقيل،شرعاالتحريمفيحقيقةالنهيصيغةانيعني

حقيقة،للكراهةبهاقالمنقمنهم،لهمالمخالفةالفرقوافترق،المالكيةعند

قالمنومنهم،والكراهةالتحريمبينمشتركةإنهابالشركةقالمنومنهم

لا.أمجازفاالتركطلبمطلقوهووالكراهةالتحريمبينالمشتركللقدر

وجد[وجميعاوفوقاجمعاعدداوعمادرددروهو343

جمعوعن،تزنلا:نحوواحدمعنىعنايفردعنوجدانيعني
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فرقوعن،فقطأحدهماتركفعليهختهاوهنداتتزوجلا:نحوالمتعدد

.""الصحيحينفيالثابتنزعأوبلبسالنعلينبينالتفريقعنكالنهيالمتعدد

ضنهمولاتطع>:تعالىكقولهمنهفردكلعنأيالمتعددجميععنيوجدوقد

جمعا":قوله5منهماواحداتطعلايالواوبمعنى"او"فان(كفو!!أاوءاثما

.المضافعنمحولاتتمييزاتوجميعا"وفرقا

...............للفسادالصحيحفيوجاء344

العباداتفيتنزيهاأوكانتحريما،نفسياأوكانلفظئاالنهيأنيعني

لازمههنابالفسادوالمراد،عنهالمنهيفسادأيللفسادمستلزموالمعاملات

المقيدغيرأيالمطلقالنهيوالمراد.وقعإذاعنهبالمنهيالاعتدادعدموهو

بقوله:الناظمأشارذلكلىوإ،للصحةقهوبذلكقيدفان،الصحةعلىيدلبما

للسد[دالدليلىيجيلمإن...........................

الصحةعلىدليلدلفإن،الصحةأيالسدادعلىدليليدللمإنأي

وانما،الطلاقوقوعهوالذيأثرهعليهيترتبالحيضفيكالطلاقلهاقهو

.الفسادعلىيدلالنهيكان

...............الخللرتدالذفعلعدم345

المصلحة.علىفيهالفسادأيالخللولزيادةعنهالنهيفيالمصلحةلعدم

علىيدلأنهمالكومذهب،أبوحنيفةهومطلقاللصحةالنهيبأنوالقائل

الصحة.شبهةإفادتهمعلهالازمخارجأوالذاتفيداخللامركانإذاالفساد
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قوله:

ذيليعليهبيعماوفلك...............

اقدزنقدبهدوحقأوبدنأوبسوقينواذا346

المشتريملكصحةالصحةوشبهةالفساديفيدالنهيكونعلىينبنيأي

افترنأوغيرهأوبهلاكبدنهتغيرأوسوقهلتغيرالمبيعتغيرإذاحرامابيعابيعلما

فيملكهاجرهأوأعتقهأوباعهأووهبهإذاكماالمشتريغيرحقتعلقبه

بالقيمة.حينئذالمشتري

فارسحبوبالذهمعللأالمدارسفيللصحةوبث347

يقتضيالنهيأندرسهمجالسفيبثأبوحنيفةوهوفارسحبرأنيعني

شرعاوجودهإمكانيقتضيالشيءعنالنهيبأنأيبالنهيذلكوعلل،الصحة

منالاثاروسائرالملكيترتبحنيفةأبيمذهبفعلى.عنهالنهيامتتعوإلا

موفت؟إلىاحتياجغيرمنالبيعوفوعمجردعلىالأمةووطءالتصرفجواز

للطبعتذنقيماوليسللشرعذنفيماوالخلف348

يقتضيبأنهوالقائلالفساديقتضيالنهيبأنالقائلبينالخلافأنيعني

يأالطبعيةالصحةفيالخلافوليسالشرعيةالصحةفيهوإنماالصحة

مأمورولاعنهمنهيالشريعةفيليسأنهعلىالتاساتفق:القرافيفال.العادية

العادية.الصحةوقيهإلاالإطلاقعلىمشروعولابه

زوياقدوضدهالصح!ئفياحدووالقدرالإجزاء934
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يدلنفيهماهلوالقبولالإجزاءنفيفيقولانالأصوليينعنروياي

عزافاأتىمن":ع!ي!قوله:الأولحجةالفساد؟هوالذيلضدهايدلاوللصحة

منالعبدأبقإذا":وقوله.يوما"أربعينصلاةلهتقبللمفصدقهشيءعنفساله

صلاةانومعلوم.مسلمرواهما("إليهميرجعحتىصلاةلهتقبللممواليه

غيرلكنهاثانيامنهمافعلهاطلبلعدمصحيحةالابقوالعبدالعرافسائل

نفيوأنالقضاءإسقاطالإجزاءأنعلىبناءوهذافيها،ثوابلاأيمقبولة

.الاعتدادعدمدونالثوابعدمفيظاهرالقبول

."القرانبامفيهايقرألاصلاةتجزئلا":مج!ي!قوله:الثانيالقولوحجة

نأعلىبناءوهذا.يتوضا"حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبللا":وقوله

.لاعتداداعدمفيظاهرالقبولنفيوأنالظلبسقوطأيالكفايةالإجزاء
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العام

مبحثه.هذااي

مثلادراللفظهطحصوبلادفعةالصالح[ستغرقما035

والهالصالحةالمعانيجميعيستغرقالذياللفظهوالعامانيعني

ما("،د"بيان"اللفظمن":قوله.حصرغيرمندفعةعليهاللدلالةهوالصالج

باعتبارهاللفظاستعملالذيالوضعباعتبارالافرادجميع("ب"الصالجوالمراد

مافخرجالعبارةودلالةاللفظفيايحصر"بلا":وقوله.مجازااوكانحقيقة

ومثله،وعشركألفبحصريستغرقهافانهالآحادجهةمنالعددكاسمحصرفيه

فيالنكرة"دفعة":بقولهوخرج.كرجلينالآحادحيثمنالمثناةالنكرة

.البدلسبيلعلىبا!دفعةلالكنلهتصلحماتستغرقفانهاالاثبات

والمعانيللألفاظترالهبانيعوارضهطوهو351

يأالمبانيعوارضطمنالعمومنالسبكيعندالصحيحانيعني

والعضدالحاجبابنوقال.عاملفظ:فيقالبهتوصفانهايعني،الالفاظ

فكمامعا،والمعانيإطزلفاظوصفاايعرضايكونالعمومإن:وغيرهما

واالانسانكمعنىكانذهنياحقيقةعام(أ"معنىيصدقعام(""لفظيصدق

والخصب.المطركمعنىخارجيا

ئنقلىخلا!لاأوومطلقيدخلالعمومذبدفينادزهل352
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والمطلق،العامحكمفيالنادرةالصورةدخولفياختلفواانهميعني

المتكلمبباليخطرلاالذيهووالنادر،المذهباهلعنمنقولوالخلاف

وقوعه.لندرة

القيلىتنافىفيهومشبهوالدللذةلتوفما353

ولذةلغيرالخارحالمنيفياختلفايتنافىالقولايالقيلانيعني

ماعليهالمسابقةتجوزهلالفيلوفيلا؟امغسلمنهيلزمهل،معتادةغيرللذة

العامحكمفيالنادرةالصورةبدخولالقولفعلى،ذلكيشبهماوفيلا؟

وتجوز،معتادةغيربلذةأولذةبغيرالخارجالمنيمنالغسليلزملمطلق1و

الماء"،منلماء1"إنما:لمج!ي!قولهعمومفيالاوللدخول،الفيلفيالمسابقة

منالفيللانحافر"أوخففيإلاسبولا":لمج!ي!لهقوإطلاقفيالثانيودخول

لاوالمطلقالعامفيالنادرةالصورةدخولبعدمالقولوعلى.الخفذوات

عدمعلىبناءالفيلفيالسبىيجوزولاالمذكور،المنيمنالغسليلزم

المنيمنالغسللزوموعدم.المذكورينالحديثينعمومفيدخولهما

المشهور.هوالمذكور

............اخئلففيهخلاالقصدمنوما354

حكمفييدخلهلالمقصودغيرفيالاصوليينبينالخلافوقعاي

غيرمثال.عبدالوهابالقاضيالخلافذلكحكىلا؟اموالمطلقالعام

يصحهل،عليهيعتقمنوفيهمفلانعبيدشراءعلىوكلهلوما:المقصود

فيالخلافعلىمبنيالمقصودغيراعتبارفيوالاختلافلا؟امشراوه
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القصد؟أواللفطيعتبرهلوالقصداللفطتعارض

متصفبالمجازيجيءهد...............

إلاالرماةلا!سودلجاءني:نحوبالمجازمتصفايجيءقدالعامأنيعني

عاما.يكونلاالمجازإن:القائ!!الحنفيةلبعضخلافا،زيدا

تكلمامنالرحفيعليهحكمااركليةمدلوله355

عليهحكمإذاالتركيبحالفيأيللتركيبفيالعاممدلولأنيعني

اللفطيتناولهممافردكلعلىالحكمأي"كلية"عليهالحكمجهةمنأيالمتكلم

نحو:النهيفيهلدخلوالنفي،والأمرالخبروالاثباتنفما،أوإثباتامطابقة

بالاضافةمعرفجمعالأوللأن،تهنهمولافاكرمهمخالفواوماعبيديجاء

علىالكلاماشتملفقد،عامالعامعلىوالعائد،إليهعائدةالباقيةوالضمائر

قضاياقوةفيمنهاواحدبكلالعامعاىوحكم،والنهيوالنفيوالأمرالخبر

فلانخالفومافلانخالفوماإلخوفلانفلانجاء:أي،أفرادهبعدد

اخرإلىفلاناتهنولافلاناتهنولا،إلخفلاناوأكرمفلاناوأكرم،إلخ

كونهيتصورلاإذالتركيبدبلالعامعن"التركيب"في:بقولهفاحترز.الأفراد

نحو:بهوحكميريداتكلما"منالتركيبفيعليهحكماإن":وقوله.كلية

التعلق.يشملمابالحكموالمراد،عبيديالدارفيالساكن

جزمالتحالاستغراقوفهمحتمايدلهرعلىوهو356

والمراد،قطعيةدلالةايحتما""دلالةواحدفردعلىيدلالعامانيعني

الجمع.فيوالثلاثةالتثنيةفيوالاثنان،تثنيةولاجمعاليسماالواحدبالفرد
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فردكلعلىدلالتهليستأي("جزما"ليسأفرادهلجميعمنه"الاستغراقوفهم"

تدلفلاظواهرالالفاظلان،مظنونايراجحامرهوبلقطعيةدلالةافرادهمن

المختارهووهذا،بالقرائنإلادلالتهاتسقطلاأنهاكمابالقرائنإلاالقطععلى

قوله:معنىهووهذا.المالكيةعند

.....................الخلعندهوبل357

.القويالطنأي()بالرجحانوغيرهمالمالكيةمنالجمهورأي

النعمانهبفيهوالقطغ...............

ثبوتعلىبدلأنهأي،العامأي""فيهاليقينأيالقطعإفادةأنيعني

.النعمانحنيفةأبيمذهبهو،قطعيةدلالةاللفظيتناولهممافردلكلالحكم

والمكانللأفرادوالحالالرهانفيالعموئمويلزئم358

منيلزموالامكنةالصفاتايوالاحوالالازمانفيالعمومانيعني

لزايخة>:تعالىفقوله،الثلاثةهذهعنللأفرادغنىلاإذلأفرادهالعامعموم

وبياضوقصرطولمنكانحالأيعلىزانكلأي،الاية(فاضلدواوالزاني

مذهبهوهذا.كانمكانأيوفي،كانزمانأيوفي،ذلكوغيروسواد

والسمعاني.ووالدهالسبكي

ينافيإذاالتقيهةللقرافيتلكفيده935

مطلقالافرادفيالعأمان:قالواوالاصبهانيوالآمديالقرافيأنيعني

العامبهخصفما،فيهاالعمومصيغةلانتفاءوالاحوالوالامكنةالأزمانفي
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ابنالدينتقيأنيعني،إلخ("التقي"وعمم:قوله.فيهأطلقبماللمرادمبين

يلزمماأيالإطلاق"ينافيإذا":المتعلقاتفيالافرادبعمومقالالعيددقيق

الاطلاقكانفإذا،العمومصيغةواحدةمرةبالمطلقبالعملالاكتفاءمنعليه

الازمانفيعاماالافرادفيالعامكانالعموملصيغةمنافياعليهيلزممااي

المطلقأنحيثمنلا،العمومصيغةمقتضىعلىمحافظةوالاحوالوالامكنة

النهارأولفيقومفدخلدرهما،فأعطهداريدخلمن:قالفإذا،يعم

لماذكرفيمامطلقالكونهالنهارآخردخلممنغيرهمحرمانيجزلمعطاهمو

مخصصهبغيرالاشخاصبعضإخراجمنعليهيلزم

الرهغالتيالذبدتلاؤذالجمهتغأوكلته036

(""كلفمنها،عشريننحووهيالعمومأدواتتعدادفيمنهشروعهذا

منهماكلإضاقةمنولابد"و"الجميع.قدمهاولذلكالعمومصيغاقوىوهي

نحو:وفروعهما"والتيالذي"أيضاصيغهومن.فيهالعموميحصلحتىللفظ

الصلةتكنلمحيث،لكوآتيةآتكلأي،تأتيكوالتييأتيكالدهيأكرم

.عمومفلالاوإوالسامعالمتكلمبينمعهودة

أفهماوسؤالأووصلاشزطاوماأفيومنوحيئماأين361

أين:نحو،الشرطيينالمكانيينوحيثما"أين"العمومصيغمنانيعني

"من:يضاومنهاكنت؟أين:نحوبالاستفهاماينوتزيد،آتككنتحيثمااو

استفهاماهاوموصوليةوشرطاالثلاثةمنكلافهمسواءأ(ومايو

فيالعهدمنلابدانهمعالعمومصيغمنالموصولجعلواستشكل
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بلوضعاعاملانهالموصولعموميسقطلاالصلةفيالعهدبانواجيب،صلته

يخصصه.

...............قيد[دذفولادتلمتى362

متى:نحو،استفهاميةأوكانتشرطية"متى"العمومصيغومنأي

فيهوإنماوحيثما"وأين"متىفيالعموملكن،أكرمكتجئنيومتى،تجيء

حيثماأومتى:قالفإذا،فمطلقالمظروفوهوعليهاالمعلقوأما،الظرف

،البقاعأوالازمتةجميعفيالطلاقمطلقملتزمفهو،طالقفأنتالداردخلت

طلقةتلزمهفلا،الطلاقمطلقمنالتزمهماوقعفقدواحدةطلقةلزمهفاذا

وإذا،أنبمعنىبلللعمومليست"متى("إن:وقيل.اليمينينحلبلأخرى

.(""مامعهاتكونبانللعمومكونهاقيدالاصوليينوبعض

ؤجد1قدبألمعرفاوما.....................

ئفيقدالضونناذالوف1إلىبإضافةأو363

تحققانتفىإذاالمعرفإلىالاضافةأوبألالمعرفالعمومصيغمناي

و>يوصيكلو(!بهعالمؤِمنونفلح>قد:تعالىكقولهفيهماالعهدأيالخصوص

وامكسراجمعاأوتثنيةأومفردامنهماكلكانسواء(أؤلدنيئمفيلله

سالما.

فذكومنرتدأوئذي1اذيذكرمذهااللذفيسياقوفي364

المنكربنيإذاالعمومصيغمنكونهيذكرالنفيسياقفيالمنكرأنيعني

فيوماالدار،فيرجللا:نحوقبلهمنزيداو،الجنسلنفيالتي"لا("مع
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رجل.منالدار

يغملاالقرافيلدىذاوغبرلزمالنفيلهاصتبغةبدانأو365

!"أحد("لهملازمةصيغةالنفيالتيالنكرةالعمومصيغمنأنيعني

سياقفيالتيالنكرةغيرأيذا("و"غير.ونحوه("وعريبو"ديارإنسانبمعنى

النفيسياقفيالنكرةهووللقيد،العموميفيدلاأييعملالهوالملازمةالنفي

بالرفع.الدارفيرجللا:نحومنقبلهازائدةولاالمبنيةغير

اللزوملاالوضعمفادوهوالعمومفيللظهوروقيل366

الواقعةالنكرةوهوالعموميفيدلاإنهالقرافيقالفيماالسبكيوقالأي

ويحتمل،العمومفيللظهورأنهامنقبلهازائدةولاالمبنيةغيرالنفيسياقفي

بمعنىالمطابقةأيلوضعبامنهامفادعمومهاأيوهو،مرجوحالااحتمالوحدةا

العمومليسأي"اللزوم"لا:قوله.الافرادمنفردكللسلبوضعاللفظأن

بأنهالقائلينللحنفيةخلافابالالنزامأيباللزومالمذكورةالنكرةمنمستفادا

.ضرورةفردكلفيمنهويلزمللماهيةاولاالتفيأنلىإنظرامنهاباللزوممستفاد

النجبابعضقاناهتخصيصهأبىقدالتزاماخصصبالقصد367

بالالنزاماللفظعليهدللمابالنيةأيبالقصدالتخصيصيجوزأنهيعني

بعضأبىوقد،والشافعيةالمالكيةباتفاقبالمطابقةفأحرىبالتضمنأو

الحنفية،وهمالتضمنأوبالالنزاماللفظعليهدللمابالنيةالتخصيصالنجباء

"وإنما:ع!جبقولهالحنفيةعلىورد،والمنعالصحةفيكالتخصيصوالتقييد

له.فيكونشيئانوىقدوهذا"نوىماامرئلكل
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خلباقدمصدزانوانهاشوباارو1شوبتلادي368

فزوجيزيدشربإنأوشربتلاوالله:نحوالعمومصيغومنأي

النفيسياقفيوقعمطلقفعلكلوكذا،المشروباتجميعفيعمان،طالق

أكلتإن:وكذا.النفيسياقفيواقعةنكرةعلىبالتضمنيدلالفعللان

لانوالابياريالحاجبابنعندالماكولاتجميعمنللمنعفهوطالقفزوجي

والقاصر.المتعديبينفرقولاعندهمايعمالشرطسياقفيالفعل

المذكورالفعلعمومعلىاتفقواالعلماءأنيعنيإلخ"واتفقوا(":قوله

بالنية.فيخصصأكلاأكلتلاوالله:نحوالمصدرجلبإذا

المقالفيالغمومدرلةالاشهالدزونزلن936

الاحوالحكايةفيالتفصيلطلبأيالاستفصالالشارعتركأنيعني

بالاحوالوالمراد،الاقوالأيالمقالفيالعموممنزلةينزلالاحتمالقياممع

وصاحبهالهاالحاكيكانسواءالتلفظبالحكايةوالمراد،الشخصحال

أربعا"أمسك:نسوةعشرةعلىأسلموقدسلمةبنلغيلان!ي!كقوله،غيره

ومعاتزوجهنهلوالسلامالصلاةعليهيستفصلهلمسائرهن"،وفارق

فيالاطلاقلامتناعالجواباطلقلماالحالينيعمالحكمانفلولا،مرتبات

إليه.المحتاجالتفصيلمكان

[لاستدلالمسقمهخرفلالأفعالفيالاحتمالقيام037

مجملالشارعافعالفيأيالافعالفيالمساويالاحتمالقيامانيعني

الاحتمالاتأحدعلىبهاللاستدلالومسقطفيهاالإجماليورثأيالميمبكسر
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وبينوالعصرالظهربينبالمدينةجمعع!يمالنبيأن":حديثذلكمثال.المتساوية

يكونوأنلمرضيكونأنيحتملفإنه،مطر"ولاخوفغيرمنوالعشاءالمغرب

به.يستدللامجملأكانفلذلكالاحتمالينلاحدمرجحولاصورياجمعا

العلمأهلخلعندتبللذمأوللمدحأتيوما371

لاكالامتنانآخرلغرضأوللذمأوللمدجسيقالذيالعامأنيعني

تعالى:كقوله،العلماهلجلعنديعمبلالأكثرعندعمومهعنذلكيخرجه

لقصدسيقلانهيعملا:وقيل.(؟أجميمالفجارلفىوإن!نعيمالأبرارلفىإن>

>والدت:تعالىبقولهالتمسكمنعولهذاالزجرأوالحثفيالمبالغة

الحلي.فيالزكاةوجوبفي،الآيةضه(!والدثيكترون

الشنئيالمذهبفيتهالنبىخوطبقدبهوما372

جهةمنالأمةيتناولبانتعميمهمج!ي!بالنبيالخاصالخطابانيعني

فيهثبتتماإلامالكمذهبمنالمشهورأيأصسنياهواللفظجهةمنلاالحكم

الحكم،جهةمنالامةيعمفإنه<اللهاتقالنبىيهأضها>:تعالىكقولهالخاصية

بقولهللعصمةمزيلةالزوجةردةأنعلى"المدونة"فيمالكاحتجولذلك

منعلىعنهااللهرضيعائشةأنكرتوقد5<علكليحبلرألثزكتلين>:تعالى

فلمفاخترتهنساءهمج!يطاللهرسولخير:بقولهاطلاقالتخييرنفسأنإلىذهب

يأيها>:تعالىقولهوهوع!ي!بهخاصخطابفيهوردأنهمع،طلاقاذلكيعد

الآيتين.(كنتنإنلازوجكقلالنى

التفصيلاولبرلاهتلالرسولايشملتبوما373
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نحو:لغةلهالمتناولمج!ي!النبيلسانعلىالواردالعاماللفظانيعني

كماالتركيبمنهالمستفادالحكمجهةمنع!يوالرسوليشمل(الناسيايها>

علىوردلانهمطلقاالحكمجهةمنيشملهلا:وقيل،اللغةجهةمنشمله

فيشمله،لاوايشملهفلاقلأوبلغبنحواقترنإن:وقيل،لغيرهللتبليغلسانه

الامة.يهايا:نحوخلافبلاحكفايشملهفلالغةيتناولهلاماوأما

الذظرذويلدىلهمهدلةهروالذيوالدبوالعبد374

والكفاربعدهممندونالوحيزمنوالموجودينالعبيدأنيعني

العلماءلدىلغةيتناولهاكانإذاالحكمجهةمنالعامللفظأبد"له"مشمولة

عدموالاصللغةالناسمنوالكافرالعبدلان(الناسيأيها>:نحوالنطرهلأ

للمشافهةلغةموضوعالخطابلأنالوحيزمنبالموجودينخصنماواالنقل

الدينمنللعلمهجبلاللغةمنليسبدليلإلابعدهيحدثمنيتناولفلا

علىوالاجماع(بلغرمنمابه-لانذكم>:تعالىقولهعامةالشريعةأنبالضرورة

.الموجودونبهكلفبماتكليفهم

اختلهدا[لمسلهتربتوفيجذفللأتتىهرشمولوما375

بلجنفاليسللأنثىاستفهاميةأوكانتشرطية"من"شمولأنيعني

ومرن>:تعالىقولهذلكعلىوالدليل،الاكثرينعندوالاصحهوالصواب

صحلماوضعاللأنثىتناولهالولاإذ(أنثىأوذنبرمنالصلختمنيعمل

مأفقالت"إليهاللهينظرلمخيلاءثوبهجرمن":لمجي!وقوله،بالقسمينتبينان

("من"عمومفيدخولهنسلمةأمففهمتبذيولهن؟النساءتصنعكيف:سملة
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!هسص.هاقزاو

جمعوهو(""مسلمينشبيهفياختلفواأنميعني،إلخ"شبيهوفي":قوله

عندناوالصحيح:("التنقيح"فيقالظاهرا؟النساءفيهيدخلهلالسالمالمذكر

شقائقالنساءلان؛عبدالوهابالقاضيقالهالتذكيرخطابفيالنساءاندارج

تخصيصه.علىدليلدلماإلاالأحكامفيالرجال

نزاعبلاجرهراذاأذواعهرالمجموعوعمم376

جميعيعممالإضافةأوبألمعرفاكانإذاأنواعمنالمجموعأنيعني

قولهنحو،كليةانهالعاملمدلولنظزاالتبعيضيةبمنجرإذاالانواعتلك

كلمالمننوعكلمنالاخذيقتضيفإنه(صدقةأموالهممن>خذ:تعالى

ابنواختارهواحد،كلمالمنواحدنوعمنالأخذيقتضي:وقيل،واحد

الحكمذلكفيالعمومصيغةتبطلالتبعيضص!غةلأن؛والقرافيالحاجب

واحد،نوعوهومدخولهاببعضيصدقوهوللتبعيض"من"لأنللمتبعض

وينبني.جزئياتهمنجزءكلباعتباريكونأنالعامفيالتبعيضبأنوأجيب

الفقهمنعلومثلاثةيومكليلقيأنالمدرسعلىشرطلوماالخلافعلى

لكفيهومنهاواحدكلمنيومكليلقيأنعليهيجبهلوالأصولوالتفسير

بقوله:أشارذلكلىوامنها؟واحدمنيلقيأن

والأصولوالترللفقهبالتفصيلألقعلومهر377

علىينصبأنالعلومبتفصيلوالأصولوالتفسيرللفقهعلوممنألقأي

منها.واحدكل
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مختلفبلامفهومكذاكالسلفجلأعموالهن378

علىصحتهأوصدقهالمتوقفالكلامأيالضادبكسرالمقتضيأنيعني

خلافا"السلف"جلعندالاجمالمنحذراالأمورتلكيعمأمورأحدتقدير

ويكونمنهابواحدالضرورةلاندفاعيعمهالاأنهفيوالغزاليالحاجبلابن

"بلايعمفانهمخالفةأوكانموافقةالمفهوموكذاك،بالقرينةيتعينبينهامجملا

تحريمعلىيدلفانه(أفيفماتقلفلا>:تعالكقوله،خلافبلاأي"مختلف

.غيرهبخلافأي"ظلمالغنيمطل":!وكقوله.الايذاءاتانواعجميع
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فيهاصحالعمومعدمما

.العموممنأي

انعطفاعليهوالبدوكانغرفاالخموعحومنه937

مما""عرفلزيدعبيدجاء:نحوالإثباتفيالمجموعالمننكرانيعني

علىفيحملالجمهورعندالاصحعلىبعامليساي،فيهاصحالعمومعدم

إذاعمومصيغةليستأنهاايضا(""كانفيوالأصح،اثنيناوثلاثةالجمعاقل

تعم.فانهاللامتنانمصوغةتكونأنلاإلإثباتافيكانت

أنهفيهالاصحالعامعلىالمعطوفأنيعنيانعطفا"عليه"والذي:قوله

ثم(قروءثبثهبانفسهنيتربصى%لمطلقتو>:تعالىقولهنحو،بعامليس

تقدمماجملةفيعامايكونانيلزملاالضميرفهذا(برذهنأصولبولنهن>:قال

.("التنقيح"فيقاله.لاجلهالكلامسيقالذيالحكمفيالتشريكمعناهالعطففإن

إنمابالازواجالاحقيةوصفلأنبالرجعياتخاصالضمير:""الشرحفيقال

البائن.فيلاجنبيواالزوجاستواءعلىالإجماعلانعقادفيهنهو

غلماقدظاهزاالعموئممنهبهاالفعلحكايةوسائر038

لاالشيءباقيمعناهفإنللعمومليسانهفيهالاصح"سائر"لفظانيعني

حكايةانيعني،إلخ"الفعل"حكاية:قولههالجمهورمذهبهوهذا،جملته

نهى":قولهنحوظاهراالعموممنهعلمبلفظاي"بما"!مالنبيلفعلالصحابي

بالشاهدو"حكمللجار"،بالشقعةو"قضىالغرر"،بيععن!ج!اللهرسول
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فيالحجةلان؛شاهدوكلجاروكلغرركلالأكثرعنديعمفلا."واليمين

وابنالابهرياختارهالذيوهويعم:وقيل.الحكايةفيلاالمحكي

بعدإلاالعمومينقلفلاوالمعنىباللغةعارفعدلالحاكيلأن،الحاجب

قا.اتفااتباعهيوجبالراويوصدق،صادقوهوبهقطعهأوعندهظهوره

الجليوالقيسالنصرعيدرهرالحنبليلترو[حدخطابئ381

غيريعملاأنهالأصحالجماعةأوالاثنينأوالواحدخطابأنيعني

عمومهعلىيدلجليقياسأونص"رعيغير"منالامةيتناولفلاالمخاطب

غيريتناوللاالجماعةأوالاثنينأوالواحدخطاببأنللقطعالجمهورعند

جاريةالعادةبانمحتجابعمومهالقائلحنبلبنلاحمدخلافالغةالمخاطب

مبايعةفي!يموبقوله،فيهيتشاركونفيماالجميعوإرادةالواحدبخطاب

"،امرأةلمائةكقوليالاواحدةلامرأةقوليوماالنساءأصافجلاأنا":النساء

.("الجماعةعلىحكميالواحدعلى"حكمي:قالأنهايضاعنهرويوما
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التخصيص

خص.بمعنىخصصمصدرهو

الامرادمنبعضبىعلىغيراعتمادمععملذي1قصز382

بعضعلىالعامقصرهو:الاصطلاحفيالتخصيصأنيعني

غير"،اعتماد"مع:بقولهمرادههوالمخطروالدليل،لدليلأفراده

مقصورفانه،الاية228[]البقرة/يزبصر%(والملقت>:تعالىكقوله

بقولهمنهالحوامللخروج،بعضدونالملطقاتأفرادبعضعلى

قبلالمطلقاتوخروج،الاية4[]الطلاق/(لائهال>وأولت:تعالى

الآية.[94/]الاحزاب<تعندونهآعدةمنعلثهقلكتم!ا>:بقولهالدخول

مثلنا،كمااللفظيفالعموم،عقلياأوعرفياولفظياالعمومكانوسواء

مفهومكعمومالعقليوالعموم،الموافقةمفهومكعمومالعرفيوالعموم

.)1("مختلفبلامفهوم"كذاك:قولهفيتقدمكما،المخالفة

الشرعفيأدلةبهأتتالجمعفيلواحبجوازه383

الادلةأنيعني،التخصيصإلىعائا"جوازه":قولهفيالضمير

واحدفردإلاالعاممنيبقىلاحتىالتخصيصبجوازجاءتالشرعية

بننعيميعني،الاية173[/عمران]ال(لئاسلهمقالالذين>:كقوله

الشيطنذلكمإنما>:قولهفيالاشارةاسمإفرادلذلكويدلمسعود،

.)378(رقمالبيت(1)
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لناس(ئحسدونأم>:وكقوله.الاية17[ه/عمران]ال<5أؤليايخوف

قالتواد>:وكقوله.!حونبينابالناسالمرادبأنالقولعلى[ه4]النساء/

وما"!"منالعامكانوسواء.جبريليعني42[/عمران]ال(ألمبب!ط

وسواء،الصحيحعلىلااووالاستفهام)1(الشروطاسماءمنونحوهما

أيضا.الصحيحعلىمفرداأوجمعاكان

اعتلاذلهمطلقاوالمنغ4القفاأقلةوموجب384

جمعاكانإذاالعاملفظإن:يقولالشاشيالقفالأنيعني

وأثلاثةوهوالجمعأقلالتخصيصبعديبقىأنفيهيجب"!"المسلمين

جماعاتجمعهوالذيالعامأفرادانعلىمنهبناء-قريبايأتيكما-اثنان

يبقىلاأنإلىفيهايجوزالتخصيصوأناحاد،أنهاوالتحقيقاحاد،لا

.تقدمكماواحدإلا

التخصيصبمنعالقولأنيعني"اعتلاللهمطلقا"والمنع:وقوله

يأ"اعتلال"لهمفرداوجمعاالعاملفظكانسواءمطلقاالواحدإلى

أقلبقاءيوجببالمنعوالقائل،المعتزليالحسينأبيقولوهو،ضعيف

.العامأفرادمنمحصورغيربقاءلىإوقيل،الجمع

الحميريالإمامرأيفيالاثنال!الفشتهرفيالجمعمعنىأقل385

ئكراقدماانتهاءفيوالفرقمنكراوانلاأمكثرة1ذ386

ورهط"وجيل!"ناسمعناهفيوماالحقيقيالجمعأقلأنيعني

الاصل.فيكذا()1
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كما،اثنان-أنسبنمالكالامامرأيفي-الجموعأسماءمنذلكونحو

بقوله:لهذاواستدل،الماجشونبنوعبدالملكأبوبكرالقاضيعنهنقله

قلوبكما(صغتفقد>:وقوله،طرفيهاي013[]طه/العهار(وأطراف>

اخوان:اى[11]النساء/(إخوةلملهبركانفان>:وقوله،[4/]التحريم

.()1"جماعةفوقهمافما"الاثنان:الحديثوفى،فصاعدا

بينالعربلتفريق،ثلاثةمعناهفيوماالجمعأقل:الجمهوروقال

إطلاقوجعلوا،بهيختصلفظامنهمالكلووضعهاوالتثنيةالجمع

.المجازمنالثلاثةوإرادهالاثنين

حررهماهوالتحقيقانإلىيشير،إلخ"..لاامكثرة"ذا:وقوله

فرقلامعرفينكاناإذاالكثرةوجمعالقلةجمعأنمنالمحققينبعض

المبدافيفيستويانمنهماواحدكلتعممالاستغراقية""اللأن،بينهما

كاناإذاواما،لاكثرهمامنتهىولااثناناوثلاثةمبدؤهمااي،والمنتهى

واالاثنانمنهماكلاقللانالمبدا،فيايضابينهمافرقفلامنكرين

القلةجمعفأكثرالتنكير،فيفقطالانتهاءفييفترقانوإنما،الثلاثة

"الكبرى":فيوالبيهقي334(،)4/:والحاكم)729(،رقمماجهابناخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-الاشعريموسىابيحديثمن،96()3/

.-عنهاللهرضي-انسحديثمن96()3/:"الكبرى"فيالبيهقيواخرجه

طرقوله.جدهعنابيهعنشعيببنعمروروايةمن281()1/:والدارقطني

ضعيفة.طرقهجميعلكناخرى

و"التلخيص،(166)2/:"الباريو"فتح،2(40260)7/:المنير""البدرانظر

.(891)2/:"الرايةو"نصب،49()3/:الحبير"
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فيتقولانتحتاجلاالتحريروبهذا،لهمنتهىلاالكثرةوجمع،عشرة

هوفهذا،القلةلجمعالكثرةجمعفيهاستعيرمماهذا:المحالمنمحل

جمعاقلنيزعمونالنحويينمنكثيركلامإلىتلتفتولاالتحقيق

.العشرةعلىزادماالكثرة

يعقلمنلدىالافرادكلفيمائستعملهوالخصوصوذو387

استعمالاالافرادجميعفيهيقصدماهوالمخصوصالعامانيعني

اللفظيتناولهالعشرةفجميع"ثلاثةإلاعشرةعلي"له:نحوحكمالا

لخروج،سبعةإلأاللفظعليهدلممايتناوللاالحكمانإلااستعمالا

.الاستثناءهوالذيبالمخصصثلاثة

النقاذبعضهافيجعلهير[دقدالخصوصبهوما388

الافرادبعضإلافيهيقصدلمالخصوصبهالمرادالعامنيعني

فيفقطالبعضفيهالمرادبلحكما،ولاتناولالايقصدلموبعصها

[173/عمران]ال<ألئاسلهمقاللذين>:كقولهمعاوالحكمالاستعمال

فالأول،جبريل:اي93[/عمران]ال(ألمبيكةفنادته>،نعيم:اي

البعضإلأفيهيردلموالثاني،حكمالااستعمالاكلاالأفرادفيهأريدت

وحكما.استعمالا

ينمىوفربمللأصلوذ[كجزماللمجازاعزوالثاني938

مجازالخصوصبهالمرادالعاموهوالقسمينمنالثانينيعني

وعلاقة،البعضوإرادةالكلإطلاقمنلأنه،خلافبلالعني،جزما

البيانيين،عندمعروفهوكماالمرسلالمجازعلالمحاتمنوالجزئيةالكلية
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مرسل.مجازهذاعلىالخصوصبهالمرادفالعام

ينمىالمخصوصالعامأنيعني"ينمىوفرعللأصل"وذاك:وقوله

وبالفرع،الحقيقةبالاصلومراده،قولفيوللفرع،قولفيللأصل

بعدالباقيفيحقيقةإنه:قيلالمخصوصالعامأن:والمعنى.المجاز

الرازيوالفخرالسبكيبالأولقالوممن،فيهمجاز:وقيل،التخصيص

قالوممن.المالكيةوبعضالشافعيةوأكثرالحنفيةمنوكثيروالحنابلة

.(1)الهمامابنوالكمالالهنديوالصفيوالبيضاويالحاجبابنبالثاني

اللفظتناولأن:التخصيصبعدالباقيفيحقيقةإنهقالمنوحجة

التناولوذلك،تخصيصبلالهكتناولهالتخصيصبعدالباقيللبعض

حقيقيا.التناولهذافليكنحقيقي

والانغيرهمعيتناولهكانبأنهالباقيفيمجازبأنهالقائلونوأجاب

.غيرهمعلاغيرهغيرهمعالشيءلأن؛متغايرانوهماوحدهيتناوله

فعرفالبعضعلىقاصروالحكمعاماللفظأن:مجازالكونهوحجتهم

.مجازفهواللغويمدلولهغيرعلىأطلقاللفظأن

المخصصولكناللغويمدلولهعلىأطلقاللفظبأن:وأجيب

تناولامقصودالأفرادكلأنمنتقدمكما،العمومعليهدلمابعضاخرج

.المخصوصالعامفيحكفالا

جحددونالقسميناخرمنالقصدوقصرالمحاشاةثنم093

016163-)3/:"الكوكبو"شرح5(،)2/:"الجمععلىالمحلي"شرحانظر)1(

.(وحاشيته
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كلاهمابالنية-التخصيصأي-القصدوقصرالمحاشاةأنيعني

إخراج:هيوالمحاشاة،الخصوصبهالمرادالعاموهوالأخيرالقسممن

نأالمؤلفكلاموظاهر،اللفظدونفقطبالنيةلفظهيتناولهشيئاالحالف

المحاشاةأنالحقيقةفيوالواقع،بالنيةالتخصيصغيرالمحاشاة

بعينهالتخصيصهيالمحاشاة:القرافيقالولذا،أيضابالنيةتخصيص

")1(
نمصولازيادةعيرمن

بالنيةالتخصيصفان،بينهمايفرقونمالكمذهبأهل:قيلفان

تقبلوالمحاشاة،المرافعةمععندهميقبللااللفظظاهرخالفتإذا

عليالحلال:قالأنهعندهمبينةعليهقامتفمن،المرافعةفيعندهم

يقتضيوهذا،المرافعةفيصدق،بالنيةالزوجةمحاشاةوادعى،حرام

بالنية.والتخصيصالمحاشاةبينعندهمالفرق

كماحرامعليهالحلالبمسألةتخصصالمحاشاةأن:فالجواب

.إشكالفلاوعليهالمحاشاةوهي،خليلقال

كما"حرامعلي"الحلالمسألةمنأعمالمحاشاةبانالقولوعلى

الباجي.بكلاممستدلاالبنانيصوبه

والتخصيص،بهالمحلوفخصوصفيالمحاشاةأن:فالجواب

أعم.وهوأخصفهي،عليهوالمحلوفبهالمحلوففي

فيمطردةقاعدةالمحاشاةان:تبعهومنمحرزابنقولوعلى

.(329/):"قلفروا"(1)
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وأاتحادهما،منالقرافيقالهمافيتعينعليهوالمحلوفبهالمحلوف

وأباللهالحالفنيةعلىاليمينأنيرونتبعهومنمحرزابنبأنيجاب

فظهر،أيضامتحدانفهماوعليه،لاأمحقوثيقةعلىخلفمطلقاغيره

.()1أعلمتعالىوالله،والثانيلاولاالقولعلىلاإيمكنلاالفرقأن

القدماعندالقسمانواتحدسماللأولالاستثناوشبه193

لفظيةقرينتهمتصلمخصصكلمنالاستثناءيشابهماكلانيعني

العامهوالذيالأولالقسممنأي"للأول"عندهمظهرأي"سما"

الذيوالعامالمخصوصالعامهمااللذان"و"القسمان،المخصوص

الاصوليين،منالأقدمينايالقدما""عندمتحدانالخصوصبهأريد

مخصوصعامالاقدمينعندفكلاهمابينهماللفرقيتعرضوالمولذا

كالسبكيين.المتأخرونبينهمافرقوإنما،الخصوصبهومراد

يبنمعينالهمخضمقانالأكثرلدىحجةوهو293

التخصيصبعدالباقيفيحجةتخصيصدخلهالذيالعامأنيعني

بصيغة-المخصصيكونأنيشترطولكن،الحقوهوالعلماءأكثرلدى

أهلإلاالمشركين"اقتلوا:نحوالمفعولاسمبصيغةمعينا-الفاعلاسم

يصحلم"بعضهمإلاالمشركين"اقتلوا:نحومعينغيركانفإن"الذمة

المستثنىالبعضمنانهيحتملإلافردمنمالانه؛الباقيفيبهالاحتجاج

.(1/233):""النشرانظر(1)
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الاحتجاجالاكثرمذهبإن:قائلا)1(السبكيوخالف.فردقتليجوزفلا

لمالمذهبهذاإن:)2(القرافيوقال،معينغيرالمخصصكانولوبه

منحلالاوالبعضحراماالبعضكونمعبهالعمليمكنولااحدبهيقل

تمييز.غير

جوازالمالكيةفروعمسائلبعضمنيظهر:عنهاللهعفامقيدهقال

المخصصتعيينعدممعالعملجوازمنالاكثر،عنالسبكيذكرهما

بالثمن،الفواتعندفيهالمختلفالبيعمضيكونإن:قولهمفيوذلك

بعضمنهايخرجغلبيةقاعدةكلتاهما،بالقيمةعليهالمتفقومضي

معروفهوكما،القاعدتينبكلتاالعملتجويزهممعيعينوهولمدالافرا

مالك.فروعفي

جانحلامتناعشيخوزبئللمصالحلخارج1علىوقس393

يجوزهلبمخصصالعموممنالخارجالفردفياختلفانهيعني

حكمهمناخرجإذاالعامأن:وإيضاحهلا؟اوعليهيقاساصلايكونان

ثم،العموممنالمخرجالفردذلكتخصلحكمةبمخصصالافرادبعض

الفردذلكعلىقياسهيجوزهلاخر،شيءفيالحكمةتلكوجدت

كثرةمنخوفاذلكيجوزلااو،المصلحةلتكثيرالعموممنالمخرج

الأصل؟مخالفة

.6()2/:"الجوامع"جمع(1)

.572()2/:"الاصول"نفائسفي)2(
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منخرج27[ه]البقرة/(ائبيعأدلهوأحل>:تعالىقوله:ذلكمثال

على-مثلا-الارزنقيسأنيجوزفهل،بيديدامتفاضلاالبربيععمومه

وأ،والادخارالاقتياتو،والكيلالطعمبجامعالعموممنالخارجالبر

الاصل؟مخالفةكثرةمنخوفاذلكيجوزلا

القياسبعدمالقائلينكثرةإلىيشير،للتكثير"شيخ"ورب:وقوله

قبلهوالمجرور،مائلأي""جانح:وقوله.المخصصخرجهماعلي

ذلك.امتناعإلىمائلأي،جانحشيخرب:أي،بهمتعلق
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المتصلالمخصمق

:قسمانوالتخصيص.للتخصيصالمفيدالدليل:المخصصعرفا

المؤلف:قولفيعليهالكلامفسياتيالمنفصلاما،ومنفصلمتصل

لاما:فهوهناالمذكوروهوالمتصلوأما.إلخ(1منفصلا")مستقله"وسم

أشياء:خمسةوهو،للعاممقارنتهمنلابدبلالعامدونبنفسهيستقل

وسيأتي،الكلمنالبعضوبدل،والغاية،والصفة،والشرط،الاستثناء

للمؤلف.جميعهااللهشاءإن

ئضارعوما[لاستثنافعلمنوالمضارغ[لاستثناءحرو!493

أدواتهأي،الاستثناءحروفالمتصلالمخصصأنواعمنأنيعني

الفعلأيالاستثناء"فعلمن"والمضارع:وقوله.إلخ"وسوى!"إلا،

وقوله:.زيدا"واستثنيالقوم"جاء:نحوالاستثناءمادةمنالمضارع

الاستثناءعلىالدالةالماضيصيبعمنالمضارعيشابهماأي"يضارع"وما

يشترط:وقيل.فيهمابالنصبعمرا"و"عدازيدا"خلاالقوم"جاء:نحو

يشترطلا:وقيل،واحدمتكلممنيكوناأنمنهوالمستثنىالمستثنىفي

ذلك.

فقيل:جم!ي!النبيكلاممنوالاستثناءاللهكلاممنالعامكانوإذا

فيمبلغ!النبيلانمتصلا،يكون:وقيلمنفصلا،مخصصايكون

.()423رقمالبيت()1
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إلاهوإنلأصنى(لهوىعنسطقوما>:لقولهبوحيإلاادلهعلىيقولولاالكل

")1(:البينات"الآياتفيالعباديقالبل3-4[]النجم/(آآص،(أيوحىوحى

ولاحقأيضااجتهادهلاناجتهدربمالمج!بأنهالقولعلىولوكذلكالامر

باطل.علىيقر

فتصلقبلالخكمعليهلماحصلللحكمبالنقيضوالحكئم593

وضحامجازاوهوجوازهوزجحامنقطعوغيزه693

المتصلالاستثناءبينالفرقلحقيقةهناالمؤلفتعرض

هوالمتصلالاستثناءأنيعنيإلخ"بالنقيض"والحكم:وقوله.والمنقطع

غيرهنوأولا،عليهحكمتماجنسعلىالحكمبنقيضالحكم

بأمرين:صادقوهو،هوالمنقطع

جنسمنليسالحكمبنقيضعليهالمحكوميكونأن:الاول

."حمارالاإالقوم"جاء:نحولاولا

نأإلاالاولجنسمنالثانيفيعليهالمحكوميكونأن:والثاني

لا>:تعالىكقولهالاولالحكمبنقيضليسالثانيعلىالحكم

استثناءفإنه56[]دح/!لاولمتئموتةإلالمويرفيهايدوقوت

المحكومعينهوالثانيفيعليهالمحكومأنمع،التحقيقعلىمنقطع

،الاولعلىللحكمنقيضاليسالثانيعلىالحكمانإلا،الاولفيعليه

علىوالحكم،الآخرةفيالموتذوقعدمالاول]على[الحكملان

)1(.)3/26(
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.الاخرةفيلذوقهنقيضاليسالدنيافيوذوقه،الدنيافيذوقهالثاني

الاصولعلماءعندالمرجحأنيعني"جوازه"ورجحا:وقوله

بعدمالقائلينوأصحابهلاحمدخلافا،المنقطعالاستثناءوقوعجواز

يمكنلايدخللموما،دخللماإخراجالاستثناءلأن،اللغةفيجوازه

فمن،العربكلاموفيالقرانفيوقوعهكثرة:الجمهوروحجة.إخراجه

]النساء/(لظنانئاعإلأع!منبهءلهمما>:تعالىقولهالقرانفيامثلته

لا>:تعالىوقوله،العلمجنسمنليسالظناتباعأنومعلوم1[.ه7

ولالغوالمجمالايممسمعون>:تعالىوقوله،62[]مريم/<إلأسئمالغوافيهالمجشمعون

لا!مدوما>:تعالىوقوله،26[2ه/]الواقعةثئحمهوسنماسلماقيلأإلا!تآشما

ية.لاا2[-910/]الليل(ريهوجهإتتغآءإلا!تجرخنغمؤمنعنده

:()1ذبياننابغةقولالعربكلامفيامثلتهومن

احدمنبالربعوماجواباعيتاسائلهاأصيلالافيهاوقفت

..................للأئاالاواريإلا

الخيل.مرابطوهيلاحد"ا"جنسمنليس""الاواري

:)2(تميمبنيشعراءبعضوقول

وعاملهالسنانلاإخاطبلهايكنولمنكحناقدكريموبنت

:الراجز)3(وقول

)2(

)3(

.(51-41/ص):"نهيواد"

قبله.بيتمع""الديوانمنوسقط.758()3/:"النقائض"شرح:انظرللفرزدقالبيت

-(1518-)01/:""الخزانةفيالبغداديذكرهامختلفةبألفاظالرجزهذاروي
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أنيسبهاليسببلدةيالميسوأنتليتنييا

العيسوالااليعافيرإلا

وضحالمنقطعالاستثناءأنيعني،وضحا"مجازا"وهو:وقوله

بينمتواطئاومشتركاكونهمنفيهالاقوالبقيةوسيأتي،مجازاكونهحال

والمنقطع.المتصل

للندمأووالمجازللحذفدرهمألفبعدثوبافلتنم793

جارفيهالواومعنىوالعقدالإقرارلدىبالحذفوقيل893

"ثوبا:وقوله.الامربلاممجزوموهوفلتنسبيعني""فلتنم:قوله

ينسبأنهثوبا"إلادينارألفعلي"له:قاللوأنهيعني"درهمألفبعد

.قولعلىوللندم،قولعلىوللمجاز،قولعلىللحذف"ثوبالاإ":قوله

عليهالمدلولالمضافحذفبهفالمرادللحذفنسبتهأما

الثوبأنفالمرادللمجازنسبتهوأما.ثوبقيمةلاإ:وتقديره،بالاقتضاء

الثوبعنبدلالقيمةأن:وهيالبدليةعلاقتهمجازاقيمتهوأريدتأطلق

المرسل،المجازعلاقاتمنوالمبدليةالبدليةأنعندهمتقرروقد،عادة

تخصيص"وبعد:قولهفيالإضمارقبلالمجازأنللمؤلفتقدموقد

تقديردونمجازاجعلهفالاولىوعليه،إلخالاضمار")1(فيليمجاز

استثنىأنهكليهماعلىالمعنىلانواحد؛القولينومعنى،المحذوف

)1(

للاشنانداني."المعاني"ابياتكتابفياللفطبهذاوجدهاأنهوذكر

.2()80رقمالبيت
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للندمنسبتهوأما.الحذفأوبالمجازذلكعنعبرناسواء،الثوبقيمة

هذاأنوالظاهر.ندماثوبا"إلأ":قولهويعذكلهاتلزمهالالفانفمعناه

ومنأحمدقولهوكماالمنقطعالاستثناءصحةعدمعلىمبنيالقول

."جوازه"ورجحا:المؤلفبقولليهإالمشاروافقه

قولاالمسألةفيأنيعنيالاقرار"لدىبالحذف"وقيل:وقوله

عليئله":الاقرارفيقالفلو،والعقودالاقراربينالتفريق:وهو،رابعا

البيع:فيقالولو،ثوبقيمةإلأ:أيللحذفكانثوبا"إلأدينارألف

فيكونوثوبا،معناهيكونفإنهثوبا"إلاديناربالفالسلعةهذه"بعتك

بدينارالسلعةهذهبعتك":قلتإذا:مالكقال،السلعةمعمبيعاالثوب

الدينارمناستثنىلولأنه؛السلعةمعمبيعاالقفيزكان،"حنطةقفيزإلأ

الصرفكتابفيمالكعليهنص،بالثمنللجهلالبيعلفسدالقفيزقيمة

.(1)"المدونة"من

........................برقالادبالتواطيبردة993

اختارالمالكيالابياريأبوالحسنوهوالأصوليينبعضأنيعني

وعليه،العربيةأهلكلاممنالظاهروهو،حقيقةالمنقطعالاستثناءأن

بينالعينكاشتراكوالمنقطعالمتصلبينمشتركالاستثناءاسم:فقيل

زيدفيالرجلكتواطىفيهمامتواطىهو:وقيل،والجاريةالباصرة

.وعمرو

للبراذعي.(601)3/:"المدونة"تهذيبانظر(1)
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الاتصالافيهوأوجب.....................

للتذكاربالصمتوأبطلناضطرارمادونالبو[قيوفي004

قاللمنخلافامنهبالمستثنىاتصالهالاستثناءفييجبأنهيعني

سنة،إلى:وقيل،شهرينإلى:وقيل،شهرإلىالاستثناءتأخيربجواز

عطاءوعن،)1(عباسابنعنرويكما،أبدا:وقيل،سنتينإلى:وقيل

الروايتينإحدىفيأحمدإليهومأو،المجلسفيانفصالهجوازوالحسن

آخر،كلامفييأخذلمما:وقيل،سنتينإلىمجاهدوعن،اليمينفي

أولامرادفهوشيءعنهيغيبلالانهاللهكلامفيذلكيجوز:وقيل

500)2(

.عيرهف

واستثنىحلف"من:حديثالاستثناءتاخيربجوازقالمنوحجة

به،اتصالهلزوميذكرولماللهشاءإن:قالأي")3(يحلفلمكمنعاد

منهالمستثنىبعدنزل59[]النساء/الفرر(أولىغير>:تعالىوقوله:قالوا

)1(

)2(

)3(

جريرابناخرجهسنة"إلىولويستثنيانفلهيمينعلىالرجلحلف"إذا:ولفظه

قال)01/48(.:والبيهقي)4/303(،:والحاكم225(،)15/:تفسيرهفي

"البدروانظرهيخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكم

124(.)8/المعير":

و"إرشاد)3/792(،":الكوكبو"شرح664(،066-)2/:"العدة"انظر

652(.646-)2/:"الفحول

رضي-عمرابنحديثمن)5021(رقمماجهابناخرجهلكن،بلفظهاجدهلم

."يحنبفلنواستئنىحلف"من:بلفط-عنهمادده
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ذاربكدبر>و:تعالىبقولهعباسابنواستدل)1(المجلسفي

(2 ! ).ِ
نيلشائءولالقولن>:بقولهمرهلمامعناهلان24[]الكهف/!!سيت

لهصرحبالمشيئةبالاستنناءفامره<إلله!مااقالا!غدأذلكفاعل

الله.شاءان:قالذلكبعدوتذكرهبهالاستثناءنسيإنبانه

خيراغيرهرأىثمشيءعلىحلف"من:!ي!قولهالجمهوروحجة

:لقالالانفصالجازفلوخير")3(،هوالذيولياتيمينهعنفليكفرمنه

العربيابنقال.الاستثناءإمكانحالةالتكفيرإلىداعيولافليستثن

عباب!ابنمذهبكانلو:لجارتهاتقولببغدادفتاةسمعت:)4(المالكي

ئخث(ولائهءفاضربضغثايدكوضذ>:لايوبتعالىاللهقالماصحيحا

.()استثن:لهيقولبل[44]ص/

)1(

)2(

)3(

)4(

لا>:عليهأملى!م!اللهرسولأنثابتبنزيدعن)2832(رقمالبخاريأخرجه

يملهاوهومكتومأمابنفجاءه:قالأدله<سبيلفىوالمجفدونالمؤمينمنالقعدونيستوى

وتعالىتباركاللهفأنزل...لجاهدتالجهادأستطيعلواللهرسوليا:فقالعلي

لضرر(.غيراولى>ء.رسولهعلى

.493(/4):"المنثور"الدرانطر

ه-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن(0165)رقممسلماخرجه

.تفسيرهفيالقرطبيعنهونقلها.647()2/:"القران"أحكام

قوله:أنوالظاهر24(0)1/:البنود""نشرعننقلاالقصةهذهالمؤلفأوردكذا

واليك.البقالهو"و"الفاميالقصةسياقفيالواردلانه"فامي"عنمحرفة""فتاة

،السلامبمدينةيقرأالمراغيأبوالفضل"كان:قالالعربيابنكتابفيكماالقصة

مخافةواحدّا،منهايقرأولاصندوقفيفيضعهابلدهمنإليهتأتيالكتبفكانت

=،مأعوخمسةبعدكانفلما،طلبهعنبهيقطعاويزعجهماعلىفيهايطلعأن
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لعدم،عتقولاطلاقولاإقرارثبتلماالاستثناءانفصالجازولو

خبرصدقيعلمولم،المنفصلالاستثناءلجوازمنهاشيءبثبوتالجزم

صادقا)1(يغيرهماإلىيصرفهعليهيرداستثناءلجوازأصلا،كذبهولا

وبالعكس.

بامرين:بالايةعباسابناحتجاجعنالجمهورقبلمنوأجيب

إلىالاموررد؟الاولى:فائدتانلهبالمشيئةالاستثناءأن:[لاول

لاستثناءوا.اليمينانعقادعدم:والثانية.تعالىاللهوهوبيدههيمنمشيئة

الأشياءردعدممنالمتوجهاللومعهدةمنالخروجفيالانفصالمعيفيد

اما.الاستثناءانفصالبجوازعباسابنمرادوهو،بيدههيمنمشيئةإلى

)1(

تلكوأخرج،كتبهبرزورحلهشد-الرحيلعلىوعزم،الطلبمنغرضاوقضى

منبعدهاتمكنماوصولهاوقتفيقرأهامنهاواحدةأنلومامنهاوقرأالرسائل

علىوخرج،قماشهدابتهعلىورحل،تعالىاللهفحمد،العلممنحرفتحصيل

منهيبتاعفافيعلىهووأقام،بالدابةالكريوتقدمه،خراسانطريقالحلبةباب

سمعتأما!فلأي:اخرلفافييقولسمعهإذمعهذلكيحاولهوفبينما،سفرته

لقد،سنةبعدولوالاستثناءيجؤزعباسابنإن-:الواعظيعني-يقولالعالم

صحيحاذلككانولومتفكرا،فيهوظللت،يقولهسمعتهمنذبذلكبالياشتغل

يمنعهكانالذيوماولاتحنذ(تهضغثافاضربيدلوضذ>:لايوبتعالىادلهقاللما

الله؟شاءإنقل:حينئذيقولأنمن

المرتبةهذهفيالعلممنبهالفاميونفيهيكونبلد:قلتذلكيقولسمعتهفلما

الكراء،منوحلله،الكريأثرواقتفىأبدا،أفعلهلا؟المراغةإلىعنهأخرج

اهـ.-اللهرحمه-ماتحتىبهاقامو،رحلهوصرف

.يصيره:ط
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الانفصالمعالاستثناءفيهايفيدفلا،اليمينانعقادعدمهيالتيالثانية

جرير)1(،ابنبهذاوجزمعباسابنيقصدهولمالجمهورمذهبهوكما

.جداوجيهوهو

الاستثناءقصدإذاماعلىالمذكورالانفصاليحملأن:الثاني

العلماءبعضعنرشدابنذكرهكما،بهالنطقوأخراليمينوقتونواه

.)2(عباسابنكلامعليهيحمل:وقال

المتصلةالمخصصاتمنالبواقيأنيعني"البواقي"وفي:وقوله

الاتفاقبعف!وحكى،أيضاالاتصالفيهايجبوالبدلوالغايةكالشرط

فالحاصل.الشرطغيرفيلاتفاقاعليهبعضهموحكى،الكلفيذلكعلى

فيالجمهورمذهبهوالذيالصحيحعلىوإمااتفاقاإماالكلفيأنه

.كالشرطالمخصصاتبعض

يضطرلمماالفصلعدموجوبأنيعنياضطرار"ما"دون:وقوله

عطفأو،سعالأوبنفسكالفصل،فصلكلاإليهاضطربمافالفصلإليه

يستثني.ثمبعضعلىبعضهاالجمل

فاصلالتذكارسكتةأنيعنيللتذكار"بالصمت"وأبطلن:وقوله

الكلاممنشيئاليتذكرالمتكلميسكتأنوهي،الاستثناءإفادةمنمانع

،زائدةما""دون:قولهفيو"ما".لهناسالحالفيهوبصددههوالذي

.اضطراردون:لاصلوا

.(1/272)5:"تفسيره"انظر(1)

.(182)2/:"والتحصيلالبيان"انظر21(
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ذهبمنجلعندلخصوص1لهوجبفكإلأمعوعدد104

الئصوصمن[لإبقاو[لظاهرالخصوصبانتفابعضوقال204

تناقض؛شبهالمتصلبالمخصصالتخصيصفيكانلماانهاعلم

وخارجالعمومفيداخلأنهفيهاجتمعبالمخصصالخارجالبعضلان

فيفيهداخلوغيرشيءفيداخلاالواحدالشيءوكون،بالمخصص

يرفعوجهعلىدلالةتقديرإلىاضطرواتتناقضانهيظهرواحدوقت

المولفلهاأشار،مذاهبثلاثةعلىذلكفيواختلفوا،التناقضذلك

غيرها؛منفيهاأظهرالمذكورالتناقضلان؛العددمنالاستثناءمسالةفي

معالعشرةفيالثلاثةدخول!لمىيدلما"ثلاثةإلا"عشرة:قولكفيلان

فيها.دخولهابعدمالتصريحفيهأن

كقوله:إلامعالعددأنذهبمنجا!إلىالمولفوعزاه:الأول

سبعة،بالعشرةفالمراد،الخصوصبهمرادعام"ثلاثةإلاعشرةعلي"له

تناقض،فلااصلاإخراجفيهوليسذلكعلىقرينة"ثلاثة"إلا:وقوله

وغيرالمولفقررههكذا،البت("..كإلامع"وعدد:بقولهمرادهوهذا

قولينافيالخصوصبهالمكرادالعاممنلهجعلهمأنيخفىولاهواحد

إلاهذا(على)1قولهميصحفلاسما"لاولالاستثنا"وشبه:المازالمولف

بهوالمرادالمخصوصالعامبينيفرقوالمالذينالاقدمينقولعلى

"بلا:قولهأيضاينافيالعموممنالعددوجعله،ترىكماالخصوص

الاصل.فيليست()1
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.مثلا"كعشراللفظمنحصر

ناوإيضاحه،أصلافيهخصوصلاانهالباقلانيقولوهو:الثاني

عشرةوهومركبواسم،سبعةوهومفرداسم:اسمانله""السبعةلفظ

بقولالاشارةوإليه،تناقضولاإخراجفلاأيضاوعليه،ثلاثةإلا

."الخصوصبانتفابعض"وقال:المؤلف

المرادأن)2(السبكيوالتاج)1(الحاجبابناختياروهو:الثالث

الثلاثةأخرجتثمالافرادباعتبارالعشرةالمدكورالمثالفيبالعشرة

:قالفكأنه،السبعةإلىومعنىالعشرةإلىلفظافأسند"ثلاثة"إلأ:بقوله

ولاإثباتإلاذلكفيوليس"ثلاثةمنهاأخرجعشرةمنالباقيعلي"له

تخصيموإليهفيهالجلقولمملىانهفتحصمل،تناقضفلاأصلانفي

تخصيصلاالباقلانيقولوعلى.البيتكإلا"مع"وعدد:بقولهالاشارة

ماوعلى."الخصوصبعفبانتفا"وقال:بقولهالاشارةوإليه،فيه

الحكم؛إلىنظراالتخصيصيحتملفهووالسبكيالحاجبابناختاره

تخصيصا،ليسكونهويحتمل،الخصوصوالمرادالظاهرفيللعاملانه

كحالتهافرادهلجميعالعمومإلابهيردلم""العشرةهوالذيالمفردإذ

بعدالعشرةمنبقيما:قولكفيالعشرةلان،بتخصيصيغيرلممنفردا

كانوإنالاصليمعناهاعلىإلافيهالعشرةتطلقلم،الثلاثةاخراج

سبعة.لىإيؤولالمعنى

)1(

)2(

للأصفهاني.(257)2/:"شرحهمع-"المختصرانظر

.(13)2/:""الجمعفي
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للمؤلفيظهرالذيأنيعني"النصوصمنالإبقا"والظاهر:وقوله

المستثنىأنالاستثناءفيالمذكورةالثلاثةالمذاهبأيالنصوصمن

بهمرادعامالجلعندثلاثةإلاعشرةلانمشترىلاالملكعلىمبقى

سبعةبمعنىالباقلانيوعند،الملكعلىباقيةفالثلاثة،الخصوص

فالعشرةوالسبكيالحاجبابنعندالمختاروعلى،أيضاباقيةفالثلاثة

أيضاالثلاثةفبقيتحكمالاتناولامرادفالعمومالافرادجميعبهاأريدوان

الحكم.فيتدخلولم

المدخليذلولجوازهمبطلالأكثرينعندوالمثل304

أحدعلىلجوازهويدلللاستثناء،مبطلالمثلاستثناءأنيعني

اللخميعنوروي،")2(المدخل"فيلاندلسيا(1)طلحةابنكلامالقولين

.خلافالقضاءوفي،الفتوىفيالانعقادقبلنواهإنجوازهيفيدماأيضا

................الجلعندالأكثروجوز404

،عبدالوهابوالقاضيالاكثرعندالأكثراستثناءيجوزأنهيعني

لكلئسعباديإن>:لىتعابقولهواستدلوا"تسعةلاإعشرةعليله":نحو

نأومعلوم42[،!كاهـ]الحجر/الغا!ن!تالئعك!تإلاستطانعلتهم

أكثر.الغاوين

)1(

)2(

.()طمنوأثبتناه،يظهرلملكنهالحاشيةفيلحقهناإلىالفقرةهذهاولمن

مختصرله518()تالمالكياليابريمحمدبنطلحةبنعمدالله:هو+طلحةابن

:"الطيبو"نفح،(46)2/:"الوعاة"بغيةانظر."ب"المدخلويسمى،""الرسالة

/2()648.
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معالملائكةيشملما<عبادي>:قولهفيبالعبادالمراد:قيلفان

الآية.منالدليلفينتفيالغاوينمنأكثركونهميلزمفاذاالثقلينصالح

الاعتباربهذاالغاوينمنأكثرالصالحيننسلمنالوأنا:فالجواب

اجمعين!لأغ!شهم>:قولهفيلاكثرااستثناءجوازأيضاذلكعلىيلزمفانه

فيالملائكةدخولوادعاء،82-83[]ص/!(ألمخلصحينمئهملاعبادكإ

بقوله:أيضالهواستدل.عليهدليللاتحكمالثانيمنوخروجهملاولا

قوالا)1(بالعدلحكماابعثواثممئةعنتسعيننقصتالتيأدوا

.مصنوعبأنهالبيتهذافيبعضهموتكلم

للأقلأوجبومالأ................

منأقلالمستثنىكونأوجب-اللهرحمه-مالكاالامامانيعني

بطل"خمسةإلاعشرة"علي:كقولهالنصفاستثنىفلو،منهالمستثنى

علي"له:نحوأكثرالمستثنىكانإذاوأحرى.العشرةولزمتهالاستثناء

النحويين،وأكثر،وغيرهالقاضيذهبالقولهذاوإلى."ستةإلاعشرة

،خلافالحنابلةعندفيهالنصفاستثناءانإلااحمدالاماممذهبوهو

موافقةالمالكيالمذهبومشهور،عندهميجوزفلاالاكثراستثناءأما

مبيناقالالذي)2("مختصره"فيخليلقالكماالاكثراستثناءفيالجمهور

)1(

)2(

كتابهفيالانباريبنابوب!تلميذهعنهنقلهفيما،ابياتمنثعلبأنشدهالبيت

فيه:والرواية.(271)ص/:"الأضداد"

حكامابالعدلحكضاابعثواثئممئةمنسبعيننقصتاثتياذوا

012(.)ص/
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فالمضر"يستغرقولماتصلإنبإلااستثناء"وصح:الفتوىبهلما

كونبوجوبالقولوحجة.المساواةحرىوالاكثريةلافقطالاستغراق

إلا"مائة:يقولونفانهمالعربلغةمنالمعروفهوأنه:أقلالمستثنى

ذلك.علىوقس"تسعينلأإ"مائة:يقولواولم"عشرة

انفقدبعضعندمنهوالعقدالعددنصقمنالأكثرومنع504

نصهوماخصوصمنالاكثراستثناءبمنعقالاللخميأنيعني

فانهالعددفينصاليسمابخلاف"سبعةإلاعشرةعلي!"لهالعددفي

وهم"الصقالبةإلااحرار"عبيدي:نحوالاكثراستثناءعندهفيهيجوز

اكثر.

بنعبدالملكبالبعضيعنيانفقد"بعضعندمنه"والعقد:وقوله

منالصحيحالعقداستثناءعندهيمتنعأيينفقدأنهومراده،الماجشون

العددمناستثناوهعندهيمتنعالذيالصحيحفالعقد،غيرهويجوزالعدد

إلامائةعلي"له:عندهيجوزفلا،الالفمنوالمائةالمائةمنكالعشرة

عشر،كالانثيبعقدليسمابالعقدوخرج."مائةإلا"الفولا"عشرة

كنصف.الكشروبالصحيح

عقودوالعشرات،العشراتعقودالآحادأن:القولهذاوحاصل

عقداستثناءالقولهذاعلىيجوزفلا،الالوفعقودوالمئون،المئين

إلا"الفاو"عشرةإلاو"هائةواحدا"إلا"عشرةنحوالعددمنصحيح

معولونحوهأوواحدنصفاينصفا"إلاعشرةعلي"له:ويجوز."مائة

منغيرهامعولونحوهاأو"تسعةالاو"مائة"ونصف!"واحدغيره

234



المئين.معولوونحوها"تسعينلاإألفو"،العشرات

كقولههوإلاوالسنةالكتابفييقعلمأنه:القولهذاوحجة

عقدبعضوخمسون[41]العنكبوت/عا،(خمسب%إلاسنةألف>:تعالى

واحدا")1(إلامائةاسماوتسعينتسعةلله"إن:!موقوله،الفمن

:الأول:أقوالخمسةالمسألةفيأنفتحصل،المئةعقدبعضوالواحد

دونالأكثربجوازالجمهورقول:الثاني.المثلبجوازطلحةابنقول

قول:الرابع.الأكثروأحرىالنصفبمنعمالكقول:الثالث.الكل

بمنعالماجشونابنقول:الخامس.العددنصمنالأكثربمنعاللخمي

.غيرهدونالعددمنالصحيحالعقداستثناء

للأولهنببالاتفاقحصلبسفتعذليوذا604

بعضعلىمعطوفابعضهاكانإذاالمتعددةالاستثناءاتأنيعني

.الاستثناءاتمنالأوللا،منهالمستثنىهوالذيللأولكلهاترجع

أنهإلا،لاممستغرقاالاستثناءكانسواء،مطلقايعني"مسجلا":وقوله

عشرةعلي"له:المستغرقغيرمثال.غيرهفيويصحالمستغرقفييبطل

هيأربعةفتبقىالعشرةمنالستةفتسقط"ثلاثةلاوااثنينوالاواحداإلا

لأوإأربعةوإلأخمسةإلاعشرةعلي"له:المستغرقومثال،لهاللازمة

يبطلالاستثناءمفرقبجمعالقولفعلى،عشرةفالمجموعواحدا"

هريرةأبيحديثمن)2677(رقمومسلم)2736(،رقمالبخارياخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-

235



القولعلىوأما."عشرةلاإعشرةعليله":بمثابةلانهااتلاستثناءاجميبع

نإبعدهمامعالاستغراقبهحصلالذيإلايبطلفلامفرقهيجمعلابانه

الأخيرالمثالهذافيالاستغراقبهحصلالذيوالباطل،شيءبعدهكان

واحدويلزمتسعةفتسقطالاستغراقبهحصلمذكوراخرلانهالواحدهو

.""حصل:لقولهمقدمبهمفعولتعدد""ذا:وقوله.فيهالاستثناءلبطلان

................اتصلبهللذيفكلالأ704

كانتبلمتعاطفةالمتعددةالاستثناءاتتكنلاوايعنيلا""إ:قوله

فان!،يستغرقهلممايليهقبلهماإلىعائدمنهافكلتعاطفغيرمنمتعددة

لاستغراقاعدممعيليهقبلهلماكلرجوعومثال.للمؤلفتيفسيأاستغرقه

الثلاثةلانستةفيلزمه"ثلاثةإلااربعةإلاخمسةإلاعشرة"علي:قوله

منتخرجأربعةفتبقىالخمسةمنيخرجواحدفيبقىالاربعةمنتخرج

لقولخلافا،الحقهوالمؤلفعليهمشىالذيوهذا.ستةتبقىالعشرة

:قالحيث،للأولكلهابرجوعها""الخلاصةفيمالكابن

:إشالاولحكمالقصدفيوحكمها*

عشرةإلاعشرةعلي"له:نحوالجميبعبطليليهماكلاستغرقفان

هذاوالى،كلهاالاستثناءاتلبطلانالعشرةفتلزمه"عشرةإلاعشرةإلا

بقوله:اشار

بطلقدالتساويعند)1(وكلها................

مع.:الاصل(1)
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.)1("مبطلالاكثرينعند"والمثل:المتقدمقولهلهويدلاي

حققامنهللمخرجفالكلالمستغرقاالأولغيزكانإن804

إلىالكلعادالاولغيرواستغرقتعددإذاالاستثناءانيعني

ثلاثةإلااثنينإلاعشرةعلي"له:نحومنهالمستثنىهوالذيمنهالمخرج

.اللازمهوفقطواحديبقىالعشرةمنالكلفيخرج"ربعةإلا

النمطفيبخلفواعتبزفألغفقطالأولاستغرقوحيثما904

"له:نحوفقطالاولإلامنهيستغرقولمالاستثناءتعددإذاانهيعني

وهولهتبعاالمستغرقيعدمايلغى:فقيل"ربعةإلاعشرةإلاعشرةعلي

.""فألغ:قولهمعنىهووهذا،العشرةفتلزمالمذكورالمثالفيالاربعة

فقيل:اعتبارهطريقاينمطفياختلففقدوعليه،بعدهمايعتبر:وقيل

منالمستثناةالعشرةلاناربعةفتلزم،الاولالاستثناءمنالثانييستثنى

منفيةمنهاالمستثناةوالاربعة،نفيالاثباتمنالاستثناءلانمنفيةالعشرة

،لاولاويبطلالثانيلاستثناءايعتبر:وقيل.ثباتإالنفيمنلاستثناءالان

الاولىالعشرةمنالمذكورالمثالفيلاربعةااستثناءهوالذيالثانيفيكون

اللازمة.هيستةفتبقىنفيالاثباتمنوهو،مثبتةوهي

يقفوفكلأالاستثناقبلمنالعطففيهيكونماوكل041

الجمعدونالافتراقوالحقالسمعذيأوالعقلدليلدون411

وأمفرداتكانتسواءمتعاطفاتبعدالواردالاستثناءانيعني

.(4)30رقمالبيت()1
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لدليلإلاالاطلاقعندالطاهرلانه،لهصلححيثلكلهايرجعفإنهجملا

الرجوعيعيندليلوجدفان،المتعاطفاتمنالاستثناءإليهيرجعمايعين

اتببع.بعضهاإلى

السبيلبناءوالمساكينعلى"تصدق:قولكالمفرداتفيمثاله

يجلسنلا":غ!يموقوله،الكلفاسقيخرجنهفا"منهمالفاسقلاإتميموبني

لهماهراجعفانه(1")بإذنهإلابيتهفييؤفهولاأخيهتكرمةعلىأحدكم

المسلمإلاطوالقونسائيأحرار"عبيدي:قولكالجملفيومثاله

ادئهءيدعونلا>والذين:تعالىوقوله،الكلمسلميخرجفإنه"منهم

وءامفتابمنلا>:قولهإلى<اللهحرملتىالفسولايقتطونإلهاءاخر

الكل.لىإراجعفانه،لايةا68-96[/]الفرقانوعملَعملأصنحا<

الجملةإلىيرجعالاستثناءإن:قائلاالجمهورابوحنيفةوخالف

لانصلجوتابولوالقاذفشمهادةيقبللمذلكولاجل،فقطالاخيرة

هموأولتك>جملةلخصوصعندهيرجع(تابواأئذينإ،>:تعالىقوله

رجوعيقبلولا،بالتوبةفسنهمزالفقدأي(تابواالذينإلاأوحأالقسقون

]النور/(تابواالذينإلا>:أيأبدا<شهذلهتملقبلواولا>:قولهلىإلاستثثاءا

لموالاستثناء،مطلقالهمتقبلوهالا:يقولبل،شهادتهمفاقبلوا4-5[

.ةبالاخيرلاختصاصهإليهايرجع

ضمن-عنهاللهرضي-الانصاريمسعودابيحديثمن)673(رقممسلماخرجه)1(

تكرمتهعلىبيتهفييقعدولاسلطانهفيالرجلالرجليؤمن"ولا:ولفظه،حديث

."بإذنهإلا
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(تابص!إلا>:تعالىقولهفيهذهقاعدتهابوحنيفةيخالفولم

مخالفتهعدمووجه،قبلهالجمللجميعرجوعهفيللجماعةموافقفانه

غرومن>:تعالىقولهوهيفقطالاخيرةإلىراجععندهأنه:لاصلهفيه

جميعإلىراجعة<ذلك>:قولهفيالإشارةنإلا(خ!أثاصمايلقذلك

نأفظهرللكلراجعاالاستثناءصارلهاوبرجوعه،المتقدمةالجمل

اصله.فيهايخالفلمأباحنيفة

وذكرناهاالمؤلفذكرهاالتيالقاعدةهذه:عنهاللهعفامقيدهقال

الاستثناءرجوعمن،والحنابلةوالشافعيةالمالكيةمنهم،الجمهورعن

إباحةعلىالظاهريداوداحتجاجصحةتقتضيقبلهالمتعاطفاتلجميع

ماإلا>:قولهإن:يقوللانه؛اليمينبملكالوطءفعالاختينجمع

لأختتهت(بفتخمعواوأن>:لقولهايضاراجع(أيمتضملكت

الجمع.فيهيحرمفلاالأخواتمنأيمانكمملكتماإلا:أي23[]النساء/

بعضحققهماهوالمسألةهذهفيالتحقيقأن:هذاعنوالجواب

الشافعيةمن)2(والغزالي،المالكيةمن)1(الحاجبكابنالمتأخرين

المتعاطفاتالجملبعدالاستثناءحكمأنمن-)4(الحنابلةمنوالآمدي)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

للأصفهاني.(281)2/:"شرحهمع-"المختصرانظر

.(2177/):""المستصفىانظر

.(605)2/:"الاحكامأصولفي"الاحكامانظر

":والنهاية"البداية:انظر،الشافعيمذهبإلىانتقلثم،امرهاولفيحنبلياكان

.703(03-6)8/:"الكبرىالشافعيةو"طبقات،2(41/)17
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أولا.أوأخيراالبعضأوللكلرجوعهلاحتمالالوقفهو

اياتفيلهيشهدالقرآنأن:التحقيقهوالقولهذاكونووجه

الذينإلا>:قولهإلىالئم(لقبلواولا!ديرفاطدوهؤئمنين>:تعالىكقولهكثيرة

التيالأولىالجملةإلىيرجعلافانه4-5[]النور/واضلحوا(ذلكبعدمنتابوا

بالتوبة.القذفحدعنهيسقطلاالقاذفلان!دير(فاطدو!ئمنين>هي

أنلا-أقلهإكمسلمبهوديهمومنةرقبؤفتحرير>:تعالىوكقوله

بهاالديةمستحقتصدقلانللأولىيرجعلافانه29[]النساء/<يضدفو

حتثواقتلوهؤفخذوهم>:تعالىوكقوله.خطاالقتلكفارةيسقطلا

]النساء/(يصحلونلذينإلا!،لضيراولاوليامنهملمخذواولاوجدتموهم

ولاوليامنهملئخذواولا>:هيالتيخيرةطزيرجعلافاشه،لآيةا9[98-0

راجعولكنه،استثناءدونمطلقاحرامأولياءاتخاذهملان!لأ(لضيرا

واقتلوهم،لاسرباخذوهمأيواقتلوهؤ(فخذوهم>:قولهأعنيولينللأ

قتلهمولااسرهملكمفليسميثاقوبينهمبينكمقومإلىيصلونالذينإلا

الصلحعقدفيذلكلاشتراطهم،إليهموصلوالمنماالميثاقمنلهملان

مالك.بنوسراقة،عويمربنهلالمعع!ح!عقدهالذي

يكونفكيفيليهاهوالتيللأخيرةيرجعلاربماالاستثناءكانوإذا

الاستثناءفيالظاهريلداودحجةلاأنهفتبين!غيرها؟إلىالرجوعفينصا

التحقيق.على(إلئتمملكتماإلا>:بقوله

فيللكليرجع:فقالوالجملالمفرداتبينالعلماءبعضوفرق

العطفبينبعضهموفرق،خلاففيهالجملوفي،خلافبلاالمفردات
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غيرها.دونالواوفيللكلبرجوعهقائلابغيرهاالعطفوبينبالواو

برجوعالقولعلىانهيعني"الجمعدونالافتراق"والحق:وقوله

ولامفرقاالجميعإلىيعودانهفالحققبلهالمتعاطفاتلجميعالاستثناء

وثلاثاثلائاطالق"انت:قاللوفيماذلكثمرةوتظهر،مجموعاإليهيعود

منلكلراجعاربعا""إلا:قولهلانالثلاثتلزمهالتفريقفعلىربعا"إلا

منهماكلفيالاستثناءفيبطلللثلاثمستغرقةوالأربعة،بانفرادهالثلاث

ستةمجموعهافيكونوالثلاثالثلاثتجمعالجمعوعلى،لاستغراقه

.طلقتانفتلزمهاربعا"إلا"ستا:قالكمنفيكون

المذكورسوىفييساويفلاالمشهورفياللفظقرانأما412

الاتيانأيمثلا،مفرديناومثلا،جملتينبينالقرانانيعني

ذلكغيرفيبينهماالتسويةيوجبلامقترنينعليهماالدالينباللفظين

عند[691/]البقرة(دلةوألعخقألحبئواتفوا>:تعالىكقوله،المذكورالحكم

وجوبهو،حكمفيبينهماقرنتعالىفانهالعمرةوجوببعدميقولمن

ومن،ابتداءالحكمفيمساواتهماذلكمنيلزمفلا،الشروعبعدالاتمام

وما.تامينبهماوالاتيانفعلهماابتداءالاتماممعنى:يقولبالوجوبقال

ذلكغيرفيالمساواةعلىيدللااللفظفيالقرانانمنالمؤلفذكره

الشافعية،منوالمزييئ،المالكيةلبعضخلافاالجمهورمذهبهوالحكم

ناعلىولوكالحجواجبةالعمرةتكونوعليه،الحنفيةمنيوسفوابي

.الشروعبعدالإتمامبالاتمامالمراد

تفدوفقاأوالجلعندللكلىأعدالشرطمنكانماومنه413
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كالحياةعقليشرط:اربعةهوحيثمنالشرطناولااكلىم

السطح،لصعودكالشلموعادي،للصلاةكالطهارةوشرعي،للعلم

هنا.المقصودوهوولغوي

نإشابهماأي"كان"ماالمتصلالمخصصومنأي""ومنه:وقوله

فعلين،جوازممنونحوهما"ومتى!"مهماالشروطأدواتمنالشرطية

الدالانهمالانهماالشرطوفعلالاداةبالشرطوالمراد،ولو"و!"إذا

يفهم،33[]النور/(خيرافيهتمعلمتمإنفكاتوهثم>:كقولهالتخصيصعلى

لمفإنأي،غيرهمدونخيرمتهمعلمبالذينبالكتابةالامرتخصيصمنه

تعلتقهوالمخصصالشرطوحقيقة.تكاتبوهمفلاخيرافيهمتعلموا

.أخرىجملةمضمونبحصولجملةمضمونحصول

لكليعودالشرطأنيعنيوفقا"أوالجلعندللكل"أعد:وقوله

صدرلهالشرطأنذلكووجه5اتفاقا:وقيلالجمهورعندالمتقدمةالجمل

خصوصعلىمقدمبأنههذاورد.تقديرامشروطهعلىمقدمفهوالكلام

قدمللأخيرةرجعفان،للكلرجوعهذلكمنيلزمفلاإليهراجعهوما

.فرقالاستثناءوبينبينهيطهرفلاهذاوعلى،فقطعليها

كرمايكونواانأكرمكالقومسماالنصفعلىوإنبهأخرج414

منأكثربهالمخرجكانوإنبالشرطالاخراجيجوزأنهيعني

المخرجكانولوفيصحكرماء"كانواإنالقوم"أكرم:نحومنهالمخرج

علىزادأيسما"النصفعلى"وإن:وقوله،اللؤماءوهمأكثربالشرط

النصف.
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للشرطينفبالحصولشيءشرطينعلىترتبوان415

بحصولإلايحصللافانهشيءفياكثرأوشرطاناشترطإنانهيعني

لم"طالقفأنتزيداوكلمتالداردخلت"إن:لزوجتهقالفلو،الجميع

.وهكذامعابالشرطينلاإتطلق

تخققاواحدفبحصولتعلقاقدالبدلعلىوإن416

نإ":نحوالبدلسبيلعلىشرطينأحدعلىشيءعلقإنأنهيعني

واحداي!سوليحصلفإنه"طالقفأنتزيداكلمتاوالداردخلت

.للمفعولبالبناء"تحققا":وقوله.منهما

جرىقبلوانوصفقلكالشرطئرىوالعودالإخراجفيومنه174

المخضصمنأنيعني،المتصلالمخصصمنأي""ومنه:قوله

مخرجوصففالعلماءالعلماء"تميمبني"أكرم:نحو،الوصفالمتصل

منهم.العلماءلغير

لشرطكاالوصفأنيعني"كالشرطيرىوالعودالاخراجفي":وقوله

رجوعهفمثال،النصفمنأكثرإخراجبهيجوزوأنه،للكليعودأنهفي

يخرجفانه"المحتاجينوأولادهمأولاديعلىحبسالدار"هذه:للكل

واولادهم.لاولادامنالمحتاجغير

قعوابالوصفلمذكورالتخصيصاأنيعني"جرىقبلنوإ":وقوله

محتاجيعلىحبسالدار"هذه:نحوالموصوفقبلالوصفجاءنوإ

الجميع.منالمحتاجغيريخرجفانه"واولادهماولادي

ضبطامنيليبماخصصهتوسئطافخصصوحيثما418
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وا،شرطاواستثناء،او،صفةمنالمتصلالمخصصانيعني

المتعاطفاتمنقبلهلمامخصصاكانالمتعاطفاتبينتوسطإذا،غاية

ضبطا""من:وقوله،"يليبما"خصصه:بقولهمرادهوهو،بعدهمادون

"إنه:فولهمعفقطالصفةفيإلاذلكالسبكييقلولم،السبكيبهيعني

فرقلاأنه")2(البينات"الاياتفيقاسمابنوذكر.نقلا")1(فيهايعلملا

تبيعوإياه،بعدهمادونقبلهلماالكلتخصيصفيوغيرهاالصفةبين

المخصصفيعممثحماإلخ"مخصص"وحيثما:قولهفيالمؤلف

العلماءزهرةوبنيهاشمبني"اكرم:قولكالصفةفيومثاله.المتصل

،بعدهفيمالاقبلهفيمايكونالعلمبوصفالتخصيصفان"تميموبني

.المخصصاتباقيذلكعلىوقس

الصفةانعلىيدلما-الله-رحمهالشافعيالإمامعنوروي

ولذا،قبلهالماكتخصيصهابعدهاماتخصصالمتعاطفاتبينالمتوسطة

لانه؛الحرممساكينلخصوصيعطىإنهالصيد:جزاءطعامفيقال

الاية،9[ه/]المائدة(مسبهينطعامكمرةأوالكعبةبخلغهديا>:قالتعالى

التخصيصالشافعيفجعل،الحرمببلوغخصصالهديهوالذيفالاول

.)3(الحرملمساكينفجعلهالإطعاموهوالصفةبعدفيمابذلك

يحضللابهاتصريحكانلويشملعمومغايةومنه941

)1(

)2(

)3(

.23()2/:"الجمععلىالمحلي"شرحانظر

/3()53.

471(.)3/:""الأمانظر
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بإضافة"عموم"غايةالمتصلالمخصصمنأي"ومنه":قوله

لوالحكمجهةمنيشملهاعمومصحبهاغايةأي"عموم"إلى"غاية"

إلى(بالهيومنوتلاألذلفقتلوأ>:تعالىكقولهمعهتذكرلمكانت

فإن92[،]التوبة/!<صغروتوهملدعنألجزية!و>حتئ:قوله

الغايةتذكرلمفلو،لغيرهكتناولهالجزيةلمعطيتناولاعامبالقتالالامر

بوجوبوغيرهالجزيةإعطاءالحكملعم(الجزيةيعطوأ>حتئ:بقوله

كانلويشملعموم"غاية:بقولهمرادههووهذا،ذلككلفيالقتال

."يحصللابهاتصريح

كقولك:فتقدمها،تأخرتوتقدمتسواءتخصصالغايةأنواعلم

الوقف،منهمنزعفسقوافاذا"داريعليهموقفتفلانأولاديفسقأنإلى"

،لآياتامنذكرناماتأخرهاومثال.تقدمتولويةبالغاالعموملتخصيص

.لشيءامنتهىيةلغااوأصل."يفسقواأنلىإعليهمريادوقفت":وقولك

مطلعحتىهيسلامنحؤفدعالعموملتحقيقوما042

ليستقبلهافيماالعموملتحقيقبهاجيءالتيالغايةأنيعني

كقولهالعموملتحقيقالمذكورةبالغايةالتخصيصدعأي،للتخصيص

مشمولةغيرتكونقدلانها5[]القدر/لفخر(مظلعحتىهيسنؤ>:تعالى

النهار.منلأنهالليلةتشملهلاالفجرمطلعلان،الآيةكهذهقبلهالما

بعيدتليلماوكونهاتعودخلاقبللماوهى421

مالجميعتعودالمتصلةالمخصصاتمنكغيرهاالغايةأنيعني
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نأإلىوأولادهم)1(أولادهعلى"وقف:نحو،المتعاطفاتمنقبلها

لخصوصبرجوعهاالقائلالقولأنيعني،إلخ""وكونها:وقوله"يفسقوا

ضعيف.أي،-بعيدالمتعاطفاتمنالاخيروهو-قبلهاما

فاعرفأئاسلدىفخصصايفيالكلمنالبعضوبدذ422

كقولهالمتصلةالمخصصاتمنالكلمنالبعضبدلأنيعني

79[/عمران]آل(سبيلاإليةاشتطاعمنأتبئتحجالناسعلىولله>:تعالى

مخصصمنهبعضبدلاشتطاع<من>:وقوله،عام<الناسعلى>:فقوله

.غيرهدونبالمستطيعله

)2(.الحاجبوابنالشافعيمنهماي"أناس"لدى:وقوله

منالبعضلبدلالحقيقةفيراجعلانه؛الاشتمالببدلايضاويخصص

البعضبدليعدوالموالاكثرون"حديثهمالقوم"أعجبني:كقولك،الكل

والمقصودالطرحنيةفيمنهالمبدللان؛المخصصاتمنالكلمن

.)3(بالحكمقصدهلعدميذكرلممنهالمبدلفكأن،البدلبالحكم

)1(

)2(

)3(

.اولاديعلىوقفت:ط

.2(4)2/:"البنانيو"حاشية،2(48)2/:"شرحهمع-"المختصرانظر

.35(0)3/:"المحيطو"البحر،"السابق"المصدرانظر
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المنفصلالمخصص

الفضلانماةوالعقلللحسمنفصلافستقلةوسم423

وعرفه،المنفصلوهوالمخصصصأقساممنالثانيالقسمهوهذا

،بالعاممقترناذكرهإلىيحتاجلاأي،العامعنبنفسهالمستقلبأنهالمؤلف

وهو،لقلتهاللفظيبغيرالمؤلفوبد.لفظيوغيرلفظي:قسمانوهو

والعقل.بالحسالتخصيصص

المخضصصصالفضلاءنسبأيالفصلا"نماهوالعقل"للحس:وقوله

:فقالواالحسإلىالمنفصل

تدمر>:تعالىبقولهلهويمثلون،بالحسواقعمنفصلمخصصص

لجبالواالارضيعم<لثئء!ص>:فقوله،[52]الاحقاف/ربها<باقرلثئءمص

خصوصنعلىفدل،مدمرةغيريشاهدهابالعينوالحسوالسماء،

أر>:قولهفيباللفظالتخصيصصهذاإن:قالوبعضهم.بغيرهاالتدمير

وهو،لفظيآخرمخصصصوله.بتدميرهرئهايأمرهالموهذا<رخها

مصلذرما>:بقولهإليهالمشارغيرهدونعليهأتتبماالتدميرتخصيصص

.[24/لذاريات]ا(زصلرصميمكالاجعلتهإعلتهشاشهصء

كلخلقالله>:تعالىكقولهبالعقلواقعمنفصلومخصصص

هذافىوعلاجلاللهدخولعدمعلىالعقلدلالآية62[]الزمر/(شئء

>ءلمىء:تعالىقولهفيكماعليهيطلق"الشيء"لفظأنمع،العموم

قلكبرفهدةشئهئقل>:تعالىوقوله88[،]القصص/وتجهلأ(إلاهالذ
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،الوزنلضرورةمقصور"الفضلا":وقوله.الايةأ[9]الأنعام/(لئه

.الاصوليونبهوالمراد

فلتنتبهمطلقابالحديثأوبهوالحديثالكتابوخصص424

فصور،والحديثبالكتابوالحديثالكتابيخصصانهيعني

الفاعل،باسمالمخضصلان؛اربعالمنفصلبالنصالتخصيص

فتضرب،سنةويكونكتابايكونمنهماكل،المفعولباسموالمخصص

باربع:بالفتحالمخصصحالتيفيبالكسرالمخضصحالتي

تعالى:قولهكتخصيصبالكتابالكتابتخصيص:الأولى

بقوله:الحواملبغيرالاية228[]البقرة/يتربص!%<والمطاث>

ايضاوكتخصيصه.[4/]الطلاق(حملهنحيضقنانأجلهنلاتهالوأولت>

فماتمسوهفأنقتلمنتوطلنتوهن>:تعالىبقولهبهنالمدخولبغير

ية.لاا[94/]الاحزاب(عدةمنعلتهنلكتم

وأحل>:تعالىقولهكتخصيصبالسنةالكتابتخصيص:الثانية

عمتهاعلىالمرأةتنكح"لا:ع!ي!بقوله24[]النساء/<ل!مذورإمالكم

فى-أؤلد!خ(للهو>يوصيكل2:تعالىقولهوكتخصيصخالتها")1(،او

")2(،المسلمالكافرولاالكافرالمسلميرث"لا:بحديث11[]النساء/

)1(

)2(

هريرةابيحديثمن)8014(رقمومسلم)9051(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

زيد-بنسامةحديثمن)1614(رقمومسلم)6764(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضى
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.(1")صدقةتركناهمانورثلا":ع!يووكقوله

سقت"فيماع!يو:قولهكتخصيصبالشنةالسنةتخصيص:الثالثة

.")3(صدقةاوسقخمسةدونفيما"ليس:لمجيمبقوله)2(العشر"السماء

ابين"ما:غ!يمقولهكتخصيص،بالكتابالسنةتخصيص:الرابعة

".)4(

والشعرلصوفوللوبرعمومهالشامل"ميتلمحهوحيهوهيالبهيمةمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.-عنهااللهرضي-ئشةعاحديثمن(71)58رقمومسلم،3(290)رقمالبخارياخرجه

)819(رقممسلموأخرجه،عمرابنحديثمن()1483رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-جابرحديثمن

الخدريسعيدأبيحديثمن)979(رقمومسلم،(041)5رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

رقموالترمذي،(285)2رقموأبوداود،(30912رقم233)36/:احمدأخرجه

والحاكم:،(4/292):والدارقطني،أسد(ط-102)6رقموالدارمي،(0481)

.-عنهاللهرضي-الليثيواقدبيحديثمنوغيرهم923()4/

أسلم،بنزيدحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديثهذا:الترمذيقال

الترمذييصححهلموإنما:القظانابنوقالاهـ.العلمأهلعندهذاعلىوالعمل

قدالبخاريكانوإنيضعفوهوديناربنعبداللهبنعبدالرحمنروايةمنلانه

حديثهذا:الحاكموقال.583()3/:"والايهامالوهم"بيانانطراهـ.لهأخرج

بالوهمالروايةهذهعلىالرازيأبوزرعةحكموقد.يخرجاهولمالإسنادصحيح

رقم"العلل"انظرمرسلا.عمرابنعناسلمبنزيدحديثمنالصوابوان

.32(1)6رقمماجهابنأخرجهاالروايةوهذه.حاتمابيلابن(1)947

124()4/:الحاكماخرجهالخدريسعيدابيحديثمنشاهدوللحديث

.925(/11):""العللبالإرسالالدارقطنيوأعله،الشيخينشرطعلىوصححه

في=والطبراني،32(1)7رقمماجهابنأخرجهالداريتميمحديثمناخرشاهدوله
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الآية،08[]خر/أثتا(وأشعارهاوأوبارهااصوافهاوِمن>:تعالىبقوله

")1(اللهالاإلهلايقولواحتىالناساقاتلأن"امزت:مجصي!قولهوكتخصيص

]التوبة/(يوعنالجزيةيعطو>حتئ:تعالىبقولهالكتابلأهلالشامل

الاية.92[

وأالعامتقدمسواءبالخاصالعامتخصيصهوالتحقيقأنواعلم

ناسخالمتأخرالعامبأنالقائلحنيفةلابيخلافا،الحالجهلأوالخاص

.أحمد)3(عنروايةوهو،تساقطا)2(التاريخجهلءنوأنه،للخاص

بأخبارالمتواترةوالسنةالكتابتخصيصيجوزأنهأيضاواعلم

علىبالاحادمنهالمقصوديبينوالقطعي،بيانالتخصيصلأنالاحاد؛

إلخ.(4")السندحيثمنالقاصروبين":قولهفيللمؤلفيأتيكما،التحقيق

كالقياسالمفهوموقسميالناسجلالإجعاعواعتبر425

،للعموممخصصاالاصوليينجلاعتبرهالإجماعأنيعني

،الاجماعمستندهوالذيبالنصالامرنفسفيالتخصيصأنوالتحقيق

)1(

)2(

)3(

)4(

467(،046-)1/المنير":"البدرانظر.ضعيفوسنده)1276(رقم"الكبير"

.للغماري()172رقم"و"الهداية

.عنهما-اللهرضي-عمربنايثحدمن(22)رقمومسلم،(2ه)قمرالبخاريخرجها

5بعدها(وما-323)ص/:"الاصول"ميزانانظر

،الخطابلابي(1ه0)2/:و"التمهيد"بعدها(،وما-615)2/:(؟"العدةانظر

.(641أ-54)ص/:"و"المسودة

.()456رقمالبيت
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تعالى:قولهبتخصيصبالاجماعللتخصيصيمثلونانهمذلكويوضح

موطوءةوبغير،الرضاعمنالاختبغير3[0/]المعارج<اتمنهمملكمتاوما>

فيحقيقةوالمخصص،اليمينبملكإباحتهماعدمعلىللاجماعالاب

وفي23[،]النساء/(ألرضنعةمف>وأخوت!م:قولههوالاولى

قدإلاماالتسامىءاباؤ-نكحماولالنكحوا>:تعالىقولهالثاني

.وهكذا[22]النساء/سلفأ!و

قسميايضاالناسجلواعتبراي"المفهوم"وقسمي:وقوله

اللذانالمخالفةومفهومالموافقةمفهوم:وهماللعاممخصصينالمفهوم

المفهومينمنكلفيوجودالخلافكلامهوظاهر،عليهماالكلامتمدم

الاتفاقحكىفقدالموافقةمفهوماما.المخالفةمفهومفيكذلكوهو

.)2(المختصر""شرحفيوالسبكيالامدي)1(بهالتخصيصعلى

")3(وعرضهعقوبتهيحلالواجد"لي:كي!قولهتخصيصومثاله

"مطلني"،:بقوله"يحل"ومعنى،الغنيظلمالواجد(""ليومعنى

)1(

)2(

)3(

.ـ(952)2/:"الاحكاماصولفي"الاحكام

336(.)3/:"الحاجبابنمختصرعنالحاجب"رفعالمسمى

والنسائي:،)3628(رقموابوداود(،74691رقم465)92/:احمداخرجه

)11/486(،"الاحسان":حبانوابن)2427(،رقمماجهوابن)7/316(،

.-عنهاللهرضي-سويدبنالشريدحديثمنوغيرهم(4/201):والحاكم

المنير":"البدرفيالملقنوابنوالحاكمحبانابنصححهوالحديث

.76()5/:"الفتح"فيالحافظوحسنه656(،)6/
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الواجدكانولوالعمومالحديثهذاوظاهر.بالحبسأي")1(عقوبتهو"

قولهفيالموافقةمفهومولكن،ابنهدينفيأباالليمنهحصلالذي

بالحبسالاذىتحريمعلىيدل23[]الاسراء/(أ!ثفمآتقلفلا>:تعالى

فيالموافقةبمفهومالحديثعمومفيخصص،التأفيفمنأشدهوالذي

.)2(مالكعليهنصكماولدهدينفيالوالدحبسفيمتنع،الايةهذه

أشاركمابهالتخصيصجوازفياختلففقدالمخالفةمفهوموأما

المالكية،أكثرعنبهالتخصيصمنع)3(الباجيوحكى،المؤلفله

المؤلف.لهأشاركماالتخصيصعلىوالجمهور

إلغاءمنأولىالدليلينإعمالأن:بهبالتخصيصقالمنوحجة

أيضاهالموافقةبمفهومالتخصيصفيالحجةوهو،أحدهما

العامعليهدلماأن:المخالفةبمفهومالتخصيصبعدمقالمنوحجة

.المفهومعلىمقدموالمنطوق،مفهوموالمخالفة،بالمنطوقعليهدل

المنطوقغيرفيالمفهومعلىالمنطوقتقديمبأنهذاعنوأجيب

فيقدمالعامأفرادبعضهوالذيالمنطوقأما.العامدأفرابعضهوالذي

أحدهما.إلغاءمنأولىالدليلينإعماللان؛المفهومعليه

أربعين"فيعمومتخصيص:المخالفةبمفهومالتخصيصومثال

اصح.خفيوما.عقوبته-مطلني:بقوله-يحل:ط(1)

.62(0)3/:"المدونة"تهذيبانظر)2(

.251(/)1:"النشر"فيعنهذكره)3(
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زكاةلاانهمنهيفهم")2(زكاةالشائمةالغنم"في:قولهبمفهوم(شا؟")1شاة

سائمةكانتإنأيشا؟"شاةأربعين"في:عمومبهفيخصصالمعلوفةفي

أكثر.وهم،المعلوفةفيالزكاةيرىلامنعندمعلوفةلا

،بالقياسالنصيخصصونالاكثرأنيعني"كالقياس":وقوله

]النور/(طدةمالةم!اؤصوكلفا!دواوالزانيلزايخة>:تعالىقولهذلكومثال

النصخصصهالزانيةعمومإنثم،زانوكلزانيةكليظاهرهيعمفانه2[

آلعذا!(مىالمخصحتتعلىمانضففعلئهن>:تعالىقولهفيبالحرة

الزانيةعلىبالقياسالذكرالزانيعمومالعلماءوخصص25[.]النساء/

الرقإلاوالحرةالأمةبينفرقلا:فقالواالرقهيالتيالجامعةبالعلة

التيالتشطيربعلةلاتصافهالعبدجلدفيشطر،الرقلعلةالامةجلدفتشطر

مخصصاالزانيوعموم،بالنصمخصصاالزانيةعمومفصار،الرقهي

الضص.علىبالقياس

................الخطاباقارنحيثوالعرف426

"الإجماع"واعتبر:قولهفيالإجماععلىعطف""والعرف:قوله

)1(

)2(

والنسائي:(،)1575رقموأبوداود02(،160رقم022)33/:أحمدأخرجه

حسن.وسمده.جدهعنابيهعنحكيمبنبهزحديثمن25()5/

كانتإذسائمتهافيالغنمصدقة"وفي:بلفظ)1454(رقمالبخارياخرجه

الوسيط"مشكل"شرحفيالصلاحابنفال."...شاةومئةشرينإلىارسن

"في:والاصوليينالفقهاءقول"إن(:السلامدار:طالوسيطبهامق435-)2/

لزكاةمقاديرمنالحديثلفظفيللمفصلمنهماختصار"زكاةالغنمسائمة

.(945)5/:المعير"البدر"فيالملقنابنونقله."النصبباختلافالمختلفة
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كمامنفصلمخصصوهو،العاممخصصاتمنالعرفانيعني،إلخ

إلخ."فاللغويالعرفيفمطلقيكنلم"إن:المؤلفقولفيتقدم

نصوصلاتخصصالعوائدأنيعنيالخطابا"قارن"حشما:وقوله

الطارئةأمابها،النطقعندالوجودفيلهامقارنةكانتإذاإلاالشريعة

تخصصها.فلابعدها

منأحمدوالاماممسلمخرجهما:للخطابالمقارنالعرفومثال

!صالنبياسمعكنت:قالعنهاللهرضيالعدويعبداللهبنمعمرحديث

فلفطالشعير")1(يومئذطعامناوكانبمثلمثلابالظعام"الظعام:يقول

بالشعيرخصصهللخطابالمقارنالعرفنإلاأجناسهكليعمالطعام

بالخطابالمقترنالعرففيخصص،الجليلالصحابيهذاقالكما

العرفهذانولولا،الشعيروهوالطعامباسمعندهمبالمتعارفالطعام

،المطعوماتأنواعجميعفيمنصوصاالربالكانبذلكالطعامخصص

والغالبوالعرف.الشافعيإليهذهبكماأصلاقياسإلىفيهايحتجولم

بقوله:أصولهفيعاصمابنوعرفه،مترادفاتوالعادة

باسدونالعادةومثلهالناسعنديغلبما)2(والعرف

والأسباباالبعضضميوودع...............

الفعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر427

التخصيصعدموالمعتمد،بهاالتخصيصفياختلفمسائلأربعهذه

)1(

)2(

.2725(0رقم4223/)5:واحمد،(1ه)29رقممسلماخرجه

وما.:لأصلا
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المعتمد.علىبهاالتخصيصدعاي""دع:المؤلففيهاقالولذا،بها

عنمرويوهو،العاميخصص:وقيل،البعضضمير:الأولى

/]البقرة(دبردهنأصودعولمنهن>:تعالىقولهومثاله.الحنفيةواكثرالشافعي

ضميرورجوع،صةخالرجعياتاوهيالمطلقاتبعضلىإراجعنهفا[822

الرجعياتجميعبلبالرجعياتخاصايجعلهلاللمطلقاتالمطلقاتبعض

إليهرجعوإنباقفالعموم،قروءثلاثةبانفسهنيتربصنكلهنوالبوائن

،الرجعياتخصوصفيالمذكورفالتربصالاخرالقولوعلى.البعضضمير

منفصل.نصاوالرجعياتعلىكالقياسآخرفبدليلالبوائنتربصاما

هذاوتحرير،فيهالنازلالعاميخصصلاالنزولسبب:الثانية

:حالاتثلاثلهخاصسببعلىالواردالعامأن:المقام

التعميم.علىيدلبمايقترنان:الأولى

التخصيص.علىيدلبمايقترنان:الثانية

.خصوصولاعمومعلىيدلبمايقترنلاا:الثالثة

تعالى:كقولهنزاعبلاعامفهوالتعميمعلىيدلبمااقترنفان

فينزلتفإنها38[]المائدة/<أيديهمافاةلوألسارقةووألسارق>

فينزلت:العلماءبعضوقال.يدهاغ!ي!وقطعسرقتالتيالمخزومية

انهافعلى،(غ!ي!)1النبيمسجدفياميةبنصفوانرداءسرقالذيالرجل

وعلى،التعميمعلىدليلالذكر(""السارقبلفظفالإتيانالمراةفينزلت

.(11721-171)3/:كثير"ابن"لفسيرانظر(1)
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التعميم.علىيدلالأنثى""السارقةبلفظفالاتيانالرجلفينزلتأنها

قولهومثاله،نزاعبلاخاصفهوالخصوصعلىيدلبمااقترنوإن

فهذاالاية[ه0]الاحزاب/(للنبىنقسهاوهبتإنمؤصمنةوامئنة>:تعالى

المؤلف:قولفيتقدمكماالتحقيقعلىعامبهوالخاصق،ع!ؤبالنبيخاص

بمامقترنأنهفاعلمعمومهعرفتفاذا،إلخ")1(النبيخوطبقدبهوما"

.(ألمؤِمنيندونمنلثضالصة>:تعالىقولهوهوالتخصيصعلىيدل

المؤلفمرادفهوخصوصولاعمومعلىيدلبمايقترنلموان

بعمومالعبرةلاننزولهبسبالعامتخصيصدعأيوالأسبابا"":بقوله

أوسامرأةفيالنازلةالظهاراية:ومثاله،الأسباببخصوصلاالالفاظ

،)3(العجلانيوعويمر)2(أميةبنهلالفيالنازلةاللعانيةوا،الصامتابن

نإ>:واية،بداءبنوعديالداريتميمفيالنازلة(بيمبهتمشحهدة>:واية

عبدالمطلب.بنالعباسفيالنازلة07[:]الانفالخئرا(قلولبهغفيالمحهيعلم

بمتكعبفيالنازلة[691/]البقرةلمحسلأ(أوصدقةأؤصياممنففديه>:وآية

النازلة6[ه]النساء/(يحكموكحتييؤمنوتلاورئكفلا>:واية،عجرة

]البقرة/(الغلكةلىبايدفيتلقواولا>:وآية،العوامبنالزبيرخصم]في[

،وغيرهالآيةفيهنزلتمنيعمالاياتهذهفكل.الأنصارفيالنازلة[91ه

)1(

)2(

)3(

.)372(رقمالبيت

!مرة:الأصل

رضي-عباسابنعن()2914رقمومسلم474(،)هرقمالبخارياخرجهفيما

.-ععهماالله
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وإن..وهكذا،ملاعنكلتعماللعانوآية،مظاهركلتعمالظهارفاانة

خاصة.أسبابفينزلت

قصة:السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنعلىوالدليل

!يخؤ:النبيسألفلماأجنبيةامرأةمنيجوزلامابعضنالالذيالانصاري

ذلكفسال114[]هود/(لسياثيذهقلحستتإن>:فيهاللهأنزل

لأمتي"بل:بقولهعامأنه!شيمالنبيلهفبين؟بهخاصذلكهل:الانصاري

الحستتإن>بعمومالعبرةأنعلىالصريحالدليلفيهفكان")1(كلهم

.النزولسببهوالذيالأنصاريبخصوصلالآيةا(000يذهتن

التحقيق،علىيخصصهلاالعامبحكمالعامأفرادبعضذكر:الثالثة

لذكرهفائدةلاأنهزاعما،أبوثورإلافيهيخالفولمالجمهورمذهبوهو

ليسوهولقبمفهومبأنهالجمهورجهةمنوأجيب.التخصيصإلا

.العاممنإخراجهاحتمالنفيالبعضذكرئدةفاوبأن،بحجة

فمثال،حدتهعلىمنهماكلذكرأوواحدنصفيذكراوسواء

وألصلوةلصلؤتعلى>ناوا:تعالىقولهواحدنصفيذكرهما

الامرتخصيصيقتضيلاالوسطىالصلاةفذكر238[]البقرة/<لوشطئ

علىمنهماكلذكرومثال.الصلواتجميعفيعامهوبلبهابالمحافظة

حديثمع.طهر"فقددبغإها!"أيما:وغيره)2(الترمذيحديث:حدة

)1(

)2(

مسعودابنحديثمن)2763(رقمومسلم)4687(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

الله=-رضيعباسابنحديثمن)366(رقممسلمخرجهو)1728(،رقم
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("بهفانتفعتمفدبغتموهإهابهاأخذتم"هلا:فقالميتةبشاةمرصكل!ل!هلصانهمسلم

الشاةبجلدذلكتخصيصعلىيدللاالشاةإهابذكرفان)1(،الحديث

.طهر"فقددبغإهال!"أيما:لعمومالميتةجلوديعمبلفقطالميتة

بمرويهالعبرةلانمرويهيخصصلاالراويمذهب:الرابعةالمسألة

لالانهيخصصه:وقتل.اجتهادعنقولهيكونأنلجواز؛بمذهبهلا

منفيقبلوغيرهالصحابيبينلفرق:وقيل.دليلعنإلأمرويهيخالف

عط!ل!هسصمنهاطلعأنهعلىذلكدلمرويهخالفإذالأنه،غيرهدونالصحابي

،الخصوصبهأراد!وانه،العامذلكتخصيصعلىتدلقرينةعلى

!كا.كمنراءوط.!يه!بهاجتماعهلعدمذلكلهيتاتىلاوالتابعي

دينهبدل"من:عباسابنروايةمن)2(البخاريحديث:ومثاله

انهمنعباسابنعنيروىمامع،ارتدتإذاللمراةشاملوهو."فاقتلوه

:)3(للمؤلفسيأتيولكن،عنهيصحلمنهإلا،المرتدةقتلبعدميقول

والاحتمالالفرضقدكفىإذالمثاليعترضلاوالشأن

تصبظتاالإمامعنواروالشببذواتبإدخالواجزم428

العامفيالدخولقطعيةالعامعليهوردالذيالسببصورةأنيعني

فيداخلةالظهارايةفيهانزلتالتيفالمرأة،بالاجتهادإخراجهايجوزفلا

)1(

)2(

)3(

.(...دفيذاإ):بلفظ-عنهما

أيضا.حديثهمن)363(رقممسلمأخرجه

.)2296(رقم

08(.)9رقمالبيت
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قطعا؛حكمهافيداخلاللعانايةفيهنزلتالذيوالرجل،قطعاحكمها

لهاهشمولهعلىقطعيةقرينةالصورةتلكعلىالعامورودلان

والامام،الروايةمنأمرفعل"تصبظناالامامعن"وارو:وقوله

فيالسببصورةدخولأنمالكعنروىالقرافيأنيعني،مالكهو

هذاوحجة.الصوابتوافقأي،تصبمالكعنفاروه،ظنيالعام

غيرمنهاواحدعلىإلاقطعيةدلالتهوليستالعامإفرادمنانها:القول

إلخ.حتما")1(يدلفردعلى"وهو:قولهفيتقدمكمامعين

صورةاخرجبانهالقولمنحنيفةابيللامام)2(المحليالزمهوما

يلحقهلامنهاولد)3(باستلحاقسيدهايقرلمالتيالامةبأنقولهفيالسبب

نإ-:المحليأعني-قائلاالاقرارمنعندهلابدإذ،بهامتسرياكانولو

"الولد:وقاصأبيبنوسعدزمعةبنعبدخصومةفيقال!لمج!النبي

(حنيفةابا)يلزملا=اخرجهاوأبوحنيفةالسببصورةلامةفا(4)"...للفراش

شاقرعندهتكونلابلفراشاالامةبهتكونالتسريمجردأنيسلململانه

قبلولدامنهااستلحقعندهزمعةوأمة،منهاولدباستلحاقربالافراإلا

فاعلةبمعنىفعيلةفهي"أبي"وليدة:زمعةبنعبدقولبدليلفيهالتنازع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)356(رقمالبيت

04(.)2/:"الجمع"شرحفي

،ولداباستلحاقه:ط

عنها-.اللهرضيعائشةحديثمن(41)57رقمومسلم،2(0)53رقمالبخاريخرجه

بو.ا:صللاا
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فانهفراشاكونهاوضحذلكقبلمنهولدتأنهاثبتولو،لأبيوالد!أي

حقا.حيتئذالسببصورةلأنهاالعاممنيخرجهالا

الئظراخلفيعمماالرسمفيقدجاوراماتخصيصفيوجاء942

مضافمصدر(""تخصيصما:وقوله."جاء"فاعل""خلف:قوله

إليه،أضيفالمصدرفاعلالأولىف"ما""يعم"ما:ومفعوله،فاعلهإلى

مفعوله.الثانيةوما

خلفوجاء:المعنىوتقرير.جاور"ب"يتعلق"الرسم"في:وقوله

الرسمفيللعامالمجاورالخاصتخصيصفي-المتناطرينأي-التطراء

ذلكيحملهلالرسمفيلهمجاورعامبعدهذكرثمخاصذكرإذاأي،له

لا؟أوالخاصذلكخصوصعلىالعام

غفورا(للأوبب!انفإنو!ص!كلدؤاإن>:لىتعاقوله:مثاله

وقوله:،بالمخاطبينخاص(صخلحين>تكولؤا:فقوله2[،ه]ا!سراء/

،الناسعامة]منوغيرهمالمخاطبينمنأوابلكلعام<للأؤبب>

يبقىأو[)1(المخاطبينخصوصعلى(للأورن>:قولهيحملفهل

القرانفيهذاوأمثالكان؟ماكائناأوابلكلوشمولهعمومهعلى

يحبلاالئهقاننولوافانوالرسوثآلمحهاطيعواقل>:تعالىجمقوله،كثيرة

[32/عمران]النجأ(آ2أ!ن

.طمنالمعقوفينبينما)1(
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جليمخصصا)1(والغيزنسخالعملبعدخصماأتىوإن043

وتلخر،خاصوالاخرعامأحدهمادليلانتعارضإذاانهيعني

بالنسبةللعامناسخايكونالخاصفان،بالعامالعملوقتعنالخاص

فيه.تعارضاماإلى

منعندوالأقربينللوالدينالوصيةايةمعالمواريثماايات:ومثاله

عمومهامنيخرجالمواريثبآياتتخصيصهالان،مخصصةبانهايقول

الرقيقينكالوالدين،غيرهمدونالوارثينوالأقاربالوارثينالوالدين

بعدتخصيصفهوالتخصيصبهذايقولفمن،يرثونلاالذينوالأقارب

المواريثاياتبانالأكثرقولعلىواما،نسخفهو)2(،بالعامالعمل

بيان(")3(لوارثوصية"لا:حديثوان،أصلهامنالوصيةلايةناسخة

مثالا.الايةتصلحفلاللناسخ

اية:انمنالتفسيرعلماءمنجماعةذكرهما:أيضاذلكأمثلةومن

ولا>:لقولهناسخة5[]المائدة/(دكلحلىاذدفأوتواألذينوطعام>

تأكواولا>عموملان؛[121]الانعام/<عليهادلهاسملؤلديهرمماتأ!لوا

ثم،غيرهولااللهيسملمكتابيذبحهمايتناول(عليهاللهاسملؤيدبهرمما

وهو،الاية(ألذينوطعام>:بقولهالايةهذهعموممنالكتابيئاخرج

)1(

)2(

)3(

مخصص.:النسخبعضفي

.العامبعدبالعمل:ط

.(792)ص/تخريجهسيأتي
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وهيالاتعامسورةمنتأ!لوا(ولا>:آيةلان،العملبعدتخصيص

وهيالمائدةسورةمن(ألكئفاوتواألذينوطعام>:وآية،لاجماعبامكية

العملبعدالتخصيصفهذا،بالمدينةبالاجماعنزولاالقرانآخرمن

وقتعنتاخيرهيجوزلاوالبيان،بيانالتخصيصانذلكودليل،نسخ

.)1(للمؤلفياتيكماإليهالحاجة

معتبزحتمابالترجيحفالحكمشطهزوجهمنالعموميكوان431

يطهروجهمنوخصوصعمومبينهماكانإذاالدليلينانيعني

بينهما،الترجيحفيجبفيها،يجتمعانالتيالصورةفيتعارضهما

العملوجوبفيالباقلانيوخلافإجماعا،بالراجحالعملويجب

.)2(الكتابآخرفيللمؤلفياتيكمابالاجماععليهمردودبالراجح

ألأختتهن(برثتخمعوا>وأن:تعالىقوله:ذلكومثال

بينهمافان6[]المؤمنون/(إتمنهتمملكتماو>:قولهمع23[]النساء/

لأختتهت(تخمعوابئن>و؟ن:آيةتنفرد،وجهمنوخصوصاعموما

غيراليمينملكفيايمنهتم(ملكتأومما>ايةوتنفرد،بنكاحالأختينفي

خمواوأن>:يةافتدل،اليمينبملاثلأختينافيويجتمعان،لأختينا

على(ايمنهتمملكتما>أووآية،التحريمعلى(ألأحنتنبئن

)3(،اخرىوحرمتهماايةاخلتهما:عنهاللهرضيعثمانقالكماالاباحة

)1(

)2(

)3(

5(146)رقمالبيت

.866(،)865البيتان

5(918)7/:قوعبدالرز،()1543رقمالموطأ""فيمالكاخرجه
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أوجه:خمسةمنلأختتهت(ابينتخمعواوأن>عمومفيرجح

ملكتوما>:وآية،وتحليلهنالنساءتحريمهـحلفيأنه:الأول

فاستطردالفرجحفظتهمصفامنفذكر،المتقينمدحمعرخممافي<تمنهتم

اخذهامنأولىمظانهامنالاحكاموأخذ،والسريةالزوجةعنيلزملاأنه

مظانها.منلا

تخصيصه،علىالعلماءاجمع(ايمنهثمملكتأوما>عمومان:الثاني

وأخوت!م>عموميخصصه<اي!منهثمملكتمااو>عمومانعلىللاجماع

مهـالنسامىءابآؤ-نكحمالنكحواوالا>:وعموم<ألر!عهِ!ن

بملكتحلانلاالابوموطوءةالرضاعمنفالاخت،الآية22[]النساء/

يدخلهفلملاختتهت(ابينتخمعواوأن>عمومبخلافإجماعااليمين

كماالمخصوصالعامعلىمقدمعمومهعلىالباقيوالعام،التخصيص

.(1)الهنديلديناوصفيالسبكيلاإذلكفيلفيخاولم،أيضاللمؤلفيأتي

مدحمعرضفيوارد<أنمملكثؤما>:عمومأن:الثالث

كماعمومهاعتباربعدمقيلذمأومدحمعرضفيالواردوالعام،المتقين

تخمعواوأن>:وعموم،إلخ"للذمأوللمدحاتى"وما:قولهفيتقدم

بمانعيقترنلموما،مدحولاذممعرضفييردلم<الاختئهنبف

ظاهر.هوكماالعلماءبعضاعتبارهبعدمقالماعلىمقدمالاعتبار

منسالمدليليدللمماالتحريمالفروجفيالأصلأن:الرابع

4037)8/:"الاصولدرايةفيالوصولو"نهاية)2/367(،"الجمع":انظر)1(

هللهندي3714(و
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الإباحة.علىالمعارض

وعموم،إباحةيتضمن<أيمنهتمملكتأوماعمو!>أن:الخامس

علىمقذموالتحريم،تحريمايتضمن<آلاختينبينتخمعوا>وأق

اهونمباحفترك،المصالحجلبعلىمقدمالمفاسددزءلأن؛ايلإباحة

للمؤلف.سياتيكماحرامارتكابمن
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لمطلقواالمقيد

الأولااعتقدهلغيرهمعنىمسجلازيدمعناهعلىفما432

لغيرمعتاهعلىمعنىزيدما:هوالمقيدهوالذيالاولأنيعني

فالرقبة،الرقبةمعنىعلىزيدمعنىفالايمان"مؤمنة"رقبة:نحومعناه

كاناوالقيدذكرسواءايمطلقا5معنا"مسجلا":وقوله.بالايمانمقيدة

29[.]النساء/<مومنةرقبؤفتخرير>:تعالىقولهذكرهفمثال،مقدرا

غقحبان*أ(سفينؤيأخذصملثورآءهموكان>:تعالىقولهتقديرهومثال

صالحةسفينةكلأيالمقدرةبالصفةمقيدةهنافالسفينة97[]الكهف/

.()1عباسابنيقرؤهاكانوكذلك،صحيحة

:)2(الأبرصبنعبيدوقول

نائلنائلهومنفعلفعلهومن4قوقولهمن

.جزلنائلونائله،جميلفعلوفعله،فصلقولقوله:أي

:الآخر)3(وقول

وجيدفرعلهامهفهف!بكرالخدينأسيلةورب

طويل.وجيدفاحمفرع:اي

)1(

)2(

)3(

.35(1/4)5:جريروابن،0238()رقمومسلم،34(10)رقمالبخارياخرجه

.(49)ص/:"ديوانه"

.(126)6/:و"الاغاني"224(،)ص/:""المفضلياتانطر،الأكبرللمرقشالبيت

لها.منغمة:وفيها
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غقلقدجنمبىوباسمفمطلقيدلقيببلاالذاتعلىوما433

علىالدالاللفطهو:الجنساسمهوالذيالمطلقأنيعني

نإلانه،ذهنياوخارجيتعييناوبوحدةتقييدغيرمنايقيدبلاالماهية

كالمعرف،المعرفةصارخارجيبتعيينقيدوإن،النكرةصاربوحدةقيد

التعريفهذاوعلى،الجنسعلمصارذهنيبتعيينقيدوان،العهديةبأل

بخلافالذهنيةبالوحدةمقيدلانه،الجنساسمفييدخللاالجنسفعلم

بينفرقمنأنعليهيشكلهذاولكن،بشيءمقيدغيرفإنهالجنساسم

اسمهوالطبيعيةالقضيةموضوعجعلكالسبكيالجنسواسمالنكرة

الوحدةمراعاةمنفيهلابدالطبيعيةالقضيةموضوعأنومعلوم،الجنس

الطبيعيةفييصحلاضمنهافيالفرددخولاحتمالإذ،للماهيةالذهنية

فيتتحققلاالجنساسمفيالماهيةلان؛الجنساسمفيصحوان

منفردوجود)1(يمكنلاوالطبيعية،دهاأفرابعضضمنفيإلاالخارج

فهي،هيهيحيثمنالماهيةإلافيهايقصدلملانهاالخارجيةدهاأفرا

يمكنلا،كليإنسان:قلتفلو،الخارجيةأفرادهادونعليهالمحكوم

أفرادهمنفردكللان؛الانساندأفرامنفردعلىكليابكونهالحكم

فيالعباديوجعل.ماهيته:الحكمعليهالصادقالكليوانما،جزئي

الجنس.اسمحكمفيالجنسعلم")2(البينات"الايات

عندوالصنفوالنوعالجنسيشملماهنابالجنسالمرادأنواعلم

يكمن.:الاصل(1)

(2)/3()83.
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صنف.نهفاوالعربي،نوعنهفالانسانوا،جنسنهفالحيوانكا،المنطقيين

هيهيحيثمناعتبرتحقيقيةكلأن:بينهما)1(الفرقوحاصل

المقيد.فهيإليهااخرشيءبإضافةاعتبرتوإن،المطلقفهي

................الئكرهشاعالواحدعلىوما434

إطلاقهيصحأي،جنسهفيشائعواحدعلىالدالاللفظأنيعني

ورقبة"،"رجل:نحوالنكرةهوبدلئاإطلاقاالجنسأفرادمنفردكلعلى

فانه"و"رجال،جنسهمافيشائعيناثنينعلىيدلفانه""رجلانوكذلك

وإنماواحد،والنكرةالمطلقفلفظجنسها،منشائعةثلاثةعلىيدل

قيدغيرمنالماهيةمطلقفيهيعتبرالمطلقلان،اعتباريبينهماالفرق

جنسه.فيالشائعالواحدفيهايعتبروالنكرة،بشيء

ذهنية،وهيالماهيةمطلقالجنساسمفيالمعتبركانإذا:قيلفان

الذهنية؟الحقائقفيللأصوليحاجةفأي

ضمنفيالخارجفيتوجدقدالمطلقةالذهنيةالحقائقإن:قلنا

الخارجفيوجودهعدملضرورةالمطلقفيتدخلإذافالافراد،أفرادها

ضمنها.فيإلا

نصرهقدبعضهموالاتحاد......................

لدماهومنهماواحدكلوأن،الجنسواسمالنكرةاتحادأنيعني

ابنمذهبوهوالأصوليينبعضنصره،جنسهفيشائعواحدعلى

والمقيد.المطلق:أي(1)
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الخارجفيالموجودلأن،النحويينعامةوعليه،والآمدي)1(الحاجب

وجودهاقدمناوقد،الخارجفيلهاوجودلاالذهنيةوالماهية،الفردهو

افرادها.ضمنفيه

؟لالتزاماأوبقةلمطاباالفردعلىالمطلقدلالةهلفيالخلافوثمرة

بالنكرةوالمراد،التزامفهيوإلا،مطابقةفهيالنكرةمعالاتحادفعلى

لمالتيالاثباتسياقفيالنكرةهيالبعضهذاعندبالمطلقالمتحدة

!"لاالنفيسباقفيالتياما"ورقبة،"رجل:نحواستغراقباداةتقترن

فهيرجل""كل:نحوالاستغراقمعالاثباتسياقفيوالتيرجل"

الجنسهباسمتتحدولم،للعموم

النظرذيعندلاثنينفولدتذكركاناذاطالقعليه435

الفقهاءخلافالجنسواسمالنكرةبينالفرقعلىينبنيأنهيعني

تطلقهلذكرينفولدت("طالقفأنتذكراولدت"إن:لزوجتهقالفيمن

وجدتوقدالماهيةمطلقعلىالتعليقلأنتطلقالمطلقإرادةفعلىلا؟أم

بغيرجاءتلأنهاتطلقلمالنكرةإرادةوعلى،الولدينمنكلضمنفي

نإ:معنىفيالنكرةمدلولهيالتيالشائعةالوحدةلأن،عليهالمعلق

للوحدةمخالفاثنينوكونهما،بذكرينجاءتوقد،واحداذكراولدت

.النكرةمعنىهيالتيالشائعة

تقتديسواهكانلماودعقيدالعموميخصصبما436

.للامدي(5)3/:"و"الإحكام،34(9)2/:"شرحهمع-المختصر"انظر(1)
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واسنةاوكتابمنالعامبهيخصصبمايقيدالمطلقانيعني

.قياساوإجماع

قيدعنالدمفيهااطلقالتيالاياتتقييد:الكتابفيمثاله

دماؤ>:قولهفيالمسفوحيةبقيدوالمائدةوالنحلالبقرةفيالمسفوحية

.[541/]الأنعام!مفوحا<

تعالى:قولهفيالمسروقإطلاقتقييد:بالسنةالتقييدومثال

مقيدالقطعانبينتالتيبالسنةالاية38[]المائدة/(والشارقةوالسار!>

.-مثلا(-دينار)1ربعالمسروقبكون

سفينة(يأدر>:تعالىقولهتقييد:بالإجماعالتقييدومثال

الصالحة،الصحيحةخصوصبهاالمرادانعلىبالاجماع97[:]الكهف

التقييد.فكذلكالاجماعبمستندالحقيقةفيالتخصيصانتقدموقد

واليمين:الظهاركفارةفيتعالىقولهتقييد:بالقياسالتقييدومثال

القتلكفارةعلى)2(بالقياس3[و]المجادلة/98[/]المائدة(رقبةفتضير>

علىبناء29[]النساء/<مومنؤرقبؤفتخرير>:قولهفيبالإيمانالمقيدة

الاصوليين.بعضورجحهلقياسباالمقيدعلىالمطلقحملبانئللقااالقول

فيإلابهايكونلاالتقييدانفالظاهرالمتصلةالمخصصاتاما

)1(

)2(

اللهرضي-عائشةحديثمن()1684رقمومسلم،)9678(رقمالبخاريأخرجه

.-عنها

.بالقياسبالإيمان:ط
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صلحا<عيلأفقيعمل>:وقوله،(مؤمنؤرقبؤفتخرير>:كقولهالصفة

،تقدمكماالشائعالواحداوالماهيةمطلقإماالمطلقلان[011]الكهف/

وابالشرطاوبالاستثناءبعضهايخرجحتىذاتهفيتعددلاوالواحد

بهيقصدلمالماهيةمطلقكونهعلىوالمطلق،البعضببدلاوبالغاية

ايضا.دهافرابعضيخرجحتىمتعدد

والشببحكئماتحدفيهماانوجبذادعلىمطليئوحمل437

سببهمانوكاتقييدفيهوآخرطلاقإفيهنمقلوحيافيوردذاإنهايعني

الدمكتقييدالمقيدعلىيحملالمطلقفانواحدايضاوحكمهماواحدا

المذكورالمسفوحيةبقيد3[/]المائدة<وألذمالمئتةعديكمحرمت>:قولهفي

والحكمواحدالسببلأن145[؛]الأنعام/مسفوحا<دماأؤ>:قولهفي

:ياتالروابعضفيبقوله(1)"بوليئلاإنكاحلا":!يمقولهوكتقييد.واحد

موسىابيروايةرواياتهواحسن،الصحابةمنثلاثيننحوعنرويالحديثهذا)1(

وابوداود(،51891رقم028)32/:احمداخرجه-عنهاللهرضي-الاشعري

خزيمةوابن(،)1881رقمماجهوابن،(011)1رقموالترمذي،2()850رقم

والحاكم:)7704(،رقم"الاحسان"حبانوابن-،الملقنابن-ذكره

حديثطموسىابيوحديث..حسنحديثهذا:الترمذيقال.(916-172)2/

وعليمهديبنعبدالرحمنوصححه.الموصولةالطريقرجحثم.اختلاففيه

"السنن:انظر.وغيرهمالملقنوابنوالبيهقيوالحاكمحبانوابنالمدينيابن

و"نصب(،1146-45)2/:"الفقيهإرشادو"(،1121-70)7/:"الكبرى

.(5055-43)7/:المنير"و"البدر،(091-187)3/:"الراية
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.(1")عدلوشاهديمرشدبوليإلا"

يعهدفيهفالنسخعمليعنالمقئدتأخريكنوان438

كانبالمطلقالعملوقتأولعنورودهتأخرإذاالقيدأنيعني

لانالنسخإلىالتقييدمنانتقلوإنما،المطلقمنأخرجهلماناسخاالقيد

للمؤلف،يأتيكماالعملوقتعنتأخيرهيجوزلاوالبيانبيانالتقييد

علىالمقيدتقدمعلمإنأنهوالحاصل.التخصيصفينظيرهتقدموكما

التاريخجهلأو،تقارناأووروداالاخيرهوالمطلقكانأو،العملوقت

كانالعملوقتعنالتقييدتأخروإنالمقيد.علىالمطلقحمل=

المؤلف.كلامفييدخلالصورهذهوكل.ناسخا)2(

فيهيحملكذلكنهأيضافالظاهرونسيمنهماالاولعلمإذاأما

خاصدليلإلىالنسخلاحتياجنسخابكونهيحكمولاالمقيدعلىالمطلق

رقبة""اعتقللمكفر:قالالشارعأنفرضنافلو،للمؤلفيأتيكمايثبته

بعتقالعملبعدبالإيمانالقيدكان"مؤمنةرقبة"اعتق:الفعلبعدقالثم

العمل.وقتعنخرالبيانتألمنع،تقييدالاالكافرةلعتقنسخاالرقبةمطلق

وجداقدمابضذفمطلققيداونهيأمريكنوان943

)1(

)2(

)525(،رقمالاوسطفيوالطبراني)2217(،رقم"الأم"فيالشافعياخرجه

-.عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن112()7/:"الكبرى"فيوالبيهقي

"البدر":فيالملقنابنونقل)9/89(،:"الفتح"فيالحافظحسنهوالحديث

به.بأسلا5إسناد:قالانهالدمياطيعن(551)7/

نسخا.:ط
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الامركانبانونهيأمرفيوالتقييدالاطلاقكانإذاانهيعني

القيدبضديقيدمنهماالمطلقفانمقيد،والثانيمطلقأحدهماوالنهي

.والمنافاةالمضادةمنوالنهيالامربينلماالمقيدبهقيدالذي

فان"رقبةاعتقكافرةرقبةتعتقلا":الامرطلاقواتقييدالنهيمثال

المنهيالرقبةبهقيدتالذيالقيدبضدتقيدبعتقهاالمأمورالمطلقةالرقبة

المأمورالمطلقةالرقبةبهفتقيد،الإيمانفضدهالكفروهوعتقهاعن

."مؤمنةرقبة"اعتق:المعنىفيكونبعتقها

اعتقرقبةتعتق"لا:قلتلوماالامروتقييدالنهيإطلاقومثال

الذيالقيدبضدتقيدعتقهاعنالمنهيالمطلقةالرقبةفان"مؤمنةرقبة

الرقبةفتقيد،الكفروضدهالايمانهووقيدها،بهاالمأمورالرقبةبهقيدت

.كافرةرقبةتعتقلاالمعنىفيكون،بالكفرعتقهاعنهالمنهيالمطلقة

الغقلاخلعليهيحمفةفلاواحداتحدوحيثما044

أربعة:والمقيدالمطلقأحوالنأولااعلم

قريباهذاتقدموقدمعا،والسببالحكمفييتحداأن:الأول

للمؤلف.

لاحدهمافيهحمللاوهذا،مغاوالسببالحكمفييختلفاأن:الثاني

المؤلف.لهيتعرضلمولذا،إجماعالاخراعلى

اتحدأوالسببواختلفالحكماتحدماإذا:هماوالرابعالثالب

البيت.بهذاالمؤلفمرادوهما،الحكمواختلفالسبب

وأنهماالاخرعلىاحدهمايحمللاالعقلاءاكثرانكلامهوظاهر
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اتحدإذافيماالمقيدعلىالمطلقحمللان؛كذلكوليس،ذلكفيسواء

المالكية.منوكثيروالحنابلةالشافعيةجلبهقالالسببواختلفالحكم

القتلكفارةوتقييد،الإيمانقيدعنواليمينالطهاركفارةإطلاق:ومثاله

الطهاررقبةفيالإيمانفيشترطالمقيد،علىالمطلقفيحمل،بهخطأ

"اعتقها:السلميالحكمبنلمعاوية!ي!قولهلذلكويدل،اليمينوكفارة

،الاقوالفيكالعمومالاستفصالوترك،يستفصلهولم")1(مؤمنةفانها

للمؤلف.تقدمكما

لاناللغةهو:فقيلالمقيدعلىالمطلقحملدليلفيواختلف

:)2(الخطيمبنقيسكقول،المثبتعلىاتكالاويحذفونيثبتونالعرب

مختلفوالرأيراضعندكبماوأفتعندنابمانحن

:البرجمي)3(الحارثبنضابىوقول

البيت....................بالمدينةأمسىيكفمن

:)4(الباهلياحمربنعمرووقول

رمانيالطويأجلومنبريئاووالديمنهكنتبأمررماني

نيالثامنوحذف،عليه"راض"لالةلد""راضونلاولامنفحذف

)2(

)3(

)4(

)537(.رقممسلمأخرجه

القيس.امرئبنعمروإلىأخرىمصادرفينسبوقد(173)ص/:"ديوانه"

مه:وتما.3(01/21):"لخزانة"ا:نطروا،(481)ص/"الاصمعيات"فيلبيتا

لغريببهاوقيارفإثيرحلهبالمدينهامسىيكفمن

للمرزوقي.(2/639):"لحماسةاشرحو"،(88)ص/:"لمنطقاإصلاح"فيلبيتا

273



"بريئا"الثالثمنوحذف،عليهالمذكور"غرلمجما"لفطلدلالة"غرلمجما"

أيضا.عليهالمذكورلدلالة

الاشارةتقدمتكمابالقياسالمقيدعلىالمطلقحمل:وقيل

أضعفها.وهوبالعقل:وقيل،إليه

فليس،السببواتحادالحكماختلاف:هيالتيالثانيةالحالةوأما

فيالمقيدعلىالمطلقبحمليقولونالحنابلةلانكالاولىفيهاالحكم

المقيدعلىالمطلقبحملوالشافعيةالمالكيةبعضوقال،دونهاالاولى

ايضا.فيها

فصحيام>:الظهارصومفيتعالىبقولهالحملبعدمالقائلونومثل

الظهارإطعامواطلقبالتتابع!يدهفإنه[4/]المجادل(...متتابعتنشتهرتن

إطعامفيالتتابعيشترطفلا،المقيدعلىالمطلقيحملفلاالتتابعقيدعن

إطعامهذالأنواحدغيروالحكمالظهاروهوواحدالسببأنمعالظهار

.صوموهذا

بقولهالصورةهذهفيالمقيدعلىالمطلقبحملالقائلونومثل

إطعامأطلقأنهمعوصومهالظهارعتقفي(لمجمآشاأنلمحبلمن>:تعالى

فيجب،المقيدعلىالمطلقفيهـحملالمسيسقبلبكونهالقيدعنالظهار

يتماسا.أنقبلمنالظهارإطعامكون

عشرة>إطعام:اليمينكفارةفيتعالىبقولهاللخميلهومثل

فيالقيدعنالكسوةوأطلق،98[]المائدة/(تطعمونماأؤسطمقمسبهيهت

منالكسوةفتكون،المقيدعلىالمطلقفيحمل<كسوتهمأو>:قوله
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نإواما،واحداالمقيدكانإذافيماكلهوهذا،اهليكمتكسونمااوسط

لتنافيعليهماحملهيمكنلافانهمختلفينبقيدينومقيدانمطلقورد

يكنلمنوا،عليهحملالاخرمنإليهاقرباحدهماكانفان،قيديهما

منهماواحدبقيديقيدولمإطلاقهعلىبقيالآخرمنأقربأحدهما

مرجح.بلاالترجيحلاستحالة

بتتابعيقيدلمفانهاليمينكفارةصوم:لاحدهماأقربكونهمثال

بالتفريق،مقيدالتمتعوصوم،بتتابعمقيدالظهارصومأنمع،تفريقولا

عندوجوبابقيدهفتقيد،التمتعإلىمنهاالظهارإلىأقرباليمينوكفارة

يثبتلم(متتابعاتأيام)ثلاثة:مسعودابنءةوفرا.بعضعندوندبابعض

شيءفيكتبهاعدمعلىالصحابةلاجماع؛القرانمن()متتابعاتكونبها

العثمانية.المصاحفمن

رمضانقضاءصوم:الاخرمنلاحدهماأقربليسكونهومثال

بتفريقيقيدهولم[185]البقرة/أخر(أل!اممنفعده>:فيهقالاللهفان

بالتفريق،مقيدالتمتعوصوم،بالتتابعمقيدالظهارصومأنمع،تتابعولا

علىفيبقىالاخر،مناحدهماإلىاقربرمضانقضاءصوموليس

تابعه.شاءومنفرقهشاءمنإطلاقه

المالكية،خصوصالعقلاءبجلارادبانهالمؤلفعنويجاب

أصولهم.فيالتأليفلأن،عهدية"أل"فتكون
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لفجملوا،لمحكموا،يلولتأا

فيمعناههووذلك،الشيءحقيقةإليهتؤولما:اللغةفيالتأويل

يعنىالتأويليطلقالطبريجريركابنالعلماءوبعض،جاءحيثالقران

المؤلف.عرفهماهوالاصولييناصطلاحوفي.التفسيربه

وفي،أتقنهبمعنىأحكمهمفعولاسم:اللغةفيوالمحكم

سيأتي.الاصطلاح

وفي،يميزهـعنهولمبغيرهخلطهإذاأجملهمفعولاسم:والمجمل

ايضا.سياتيالاصطلاح

................[لمرجوحعلىلظاهرحمل441

عناللفظصرف:هوالاصولييناصطلاحفيالتأويلأنيعني

المحتملذلكعلىوحمله،مرجوحمحتملإلىمنهالمتبادرظاهره

فانبصقبه")1(،أحق"الجار:ع!ج!كقوله،ذلكاقتضىلدليلالمرجوح

محتملعلىلهحملالمقاسمغير)2(الشريكخصوصعلىالجارحمل

ضربتإذا":ع!ح!قولهوهوالدليلعليهدل)3(الحملذلكانلاإ،مرجوح

.")4(شفعةفلاالطرقوصرفتالحدود

)1(

)2(

)3(

.-عنهاللهرضي-رافعابيحديثمن)2258(رقمالبخارياخرجه

اصغر.بخطالاصلفيمضافةوهي،طفيليست

المحتمل.:ط

.-عنهاللهرضي-جابريثحدمن(061)8رقمومسلم،(522)7رقمالبخارياخرجه
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والصحيحللفاسدواقسمه......................

الفستدلعندالدليلقوةمعحملماالقريبوهوصحيحه442

يفيذفلعباخلاوماوالبعيدالفاسدوغيره443

فاسد،وتأويلصحيحتأويلإلىينقسمالمذكورالتأويلأنيعني

."البعيد"هووالفاسد""القريبهووالصحيح

صرفعلىدلالذيالدليلفيهيكونالذيفهوالقريبالتأويلأما

نفسفيقوياالمرجوحالخفيالمعنىإلىالظاهرالراجحالمعنىعناللفظ

وليس."المستدلعند":المؤلفقوليوهمهكماالمؤؤلظنفيلا،لامرا

مقصودهبل،الامرنفسفيضعيفاكانولوتكفيالمستدلعندقوتهأنمراده

.المستدلعند)1(الكائنالدليلقوةمع

اللفظصرفعلىبهاستدلالذيالدليلكونفهوالبعيدالتأويلوأما

كانوإنالامرنفسفيقوياليسالمرجوحالخفيإلىالراجحالظاهرعن

.والبعيد"الفاسد"وغيره:قولهمعتىهووذلك5قويايظنهالمؤول

لغيركانإذاظاهرهعناللفظصرفأنيعنيإلخخلا""وما:وقوله

نأمعتقداظاهرهعنصرفهإنوكذا،تأويلايسمىولالعبفهوأصلادليل

الامر.نفسفيدليلالصرفلذلككانولو،عليهدليللاالصرفذلك

علىوالاحاديثالآياتمنكثيراالاهواءأهلحمل:اللعبومثال

مثي>:تعالىقولهفيالشيعةغلاةبعضكقول،المقصودمنبعيدةمعان

من.لكا:صللاا(1)
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قوله:وان،عنهمااللهرضيوفاطمةعلينهما91[]الرحمن/(لبحرين

والحسين.الحسنيعني2[0/]الرحمنبررخ!وبتنهما>

متلاعبأنهوالمعنى"يفيد":لقولهمقدممفعول"لعبا":وقوله

!و.نبيهسنةاواللهبكتاب

المختصرلدىتأويلاإياهصيرالكتابفهمفيوالخلف444

لنفسهجعل")1("مختصرهفيالمالكيئإسحاقبنخليلأنيعنى

فهمها،في"المدونة"شارحياختلافأنهوهوالتأويلفيخاصااصطلاحا

معمنفصلضمير""إياهوقوله،""المدؤنة:"ب"الكتابالمؤلفومراد

بقوله:"الخلاصة"فيلهشاركما،للضرورةوارتكبه،لاتصالاتأتي

المتصليجيءانتاتىإذاالمنفصليجيءلااختياروفي

قولللضرورةالوصلمحلفيالفصلمنالمؤلفارتكبهماونظير

الشاعر:

الدهارير)2(دهرفيالارضإياهمضمنتقدالامواتالوارثبالباعث

البعدسماتلائخعليهالمدبمعنىمسكينفجعل445

الكبيرهالحزةينافيوماالصغيوهعلىمرأةكحمل446

الالتزاممعالقضاءعلىلصيام1فيزويماوحمل447

:البعيدةالتأويلمسائلمنمسائلثلاثالأبياتهذهفيذكر

)1(

)2(

.(9)ص/مقدمته:انطر

.2(1/41):""ديوانهللفرزدقالبيت
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مشكينأ<لمستينفإطعام>:قولهفيالمسكينالحنفيةتأويل:الأولى

ستينفيواحدلمسكينمداستينإعطاءجوزواحيثبالمد4[]اح/

ذكروالذي،المقصودهو-المدوهو-يذكرلمالذيجعلواحيث،يوما

يكنلمماالفائدةمنفيهالعددقصدأنمع،مقصود-غيرالمسكينوهو-

علىالكلتظافريستدعيرجلاستينالمكفرإعطاءلانالواحد،في

يكنلمإنالبعضصلاحومظنة،الاجابةمظنةالداعينوكثرة،لهالدعاء

بالبيتالمؤلفمرادهووهذا.الواحدفييوجدلاوهذا،صالحاالكل

ومفعوله،مفعولهإلىمضافمصدروهومبتد""جعل:فقوله،الاول

المبتدأ،خبر""لائح:وقوله،""بمعنىهوالذيوالمجرورالجارالثاني

منكرفاعلاسمأنهمعلعملهوالمسؤغالخبرفاعلالبعد""سمات:وقوله

و"لائح".العلامةوهيسمةجمع:والسمات.المبتدأعلىاعتماده

البعد.علاماتعليهظاهرأيظاهرمعناه

نكحتامرأة"أيما:!ي!قولهفيايضاالمراةحمل:الثانيةالمسالة

المكاتبة؛خصوصعلى")1(باطلباطلباطلفنكاجهاوليهاإذنبغير

رقموالترمذي،(2)760رقموأبوداود،(50242رقم04/432):احمدأخرجه)1(

)7404(،رقم"الاحسان("حبانوابن)9187(،رقمماجهوابن)2011(،

.-ععهااللهرضي-عائشةحديثمن(168)2/:والحاكم

البخاريشرطعلىصحيح:الحاكموقال.حسنحديث:الترمذيقال

انظر:.الملقنوابنالجوزيوابنوعبدالحقحبانابنوصححه،ومسلم

.(5-53562)7/:""البدر
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امرأةتسمىلاالصغيرة:لهمفقيلالصغيرةعلى)1(حملهرادوالمالأنهم

فيفإنذلكيمنعالحديثآخر:لهمفقيل،الأمةعلىحملهفأرادواعرفا

لالسيدهاالأمةومهرمثلها"،مهرفلهامنهاأصاب"فانةرواياتهبعض

وأكد،للمؤلفتقدمكماعمومصيغة""أيلفطأن:هذابعدووجه.لها

باطل"باطل:قولهبتكريرالتأكيدوزيد،للتأكيدالمزيدة"ب"ماالعمومهذا

ني.لثاالبيتبامرادههووهذا،بعيدنادرةصورةعلىلعموماهذافقصر"طلبا

صيام"لا:حديثفيالصيامأيضاالحنفيةحمل:الثالثةالمسألة

دونوالقضاءالنذرخصموصعلى(")2(الليلمنالصياميبيتلملمن

إذاللصوملأن"رمضانصوموهوالاسلامدعائمأحدهوالذيالصوم

فيالفتحعلىمبنيةنكرةهيعامةصيغةمنفإخراجهإليهينصرفأطلق

فيصريحنصفهيكذلككانتإذاالنكرةأنتقدموقد،بعيدالنفيسياق!ا

.رمضانقضاءوبالقضاء،النذرلالتزامباومراده،العموم

يجهلمنهالمرادالذيهووالمجملمحكموضوحوذو448

اقيموا>:نحوالمعنىواضح:هوالاصطلاحفيالمحكمأنيعني

)1(

)2(

.حملوهحمله:ط

رقموالترمذي،(24)46رقموابوداود،(57264رقم453/)4:احمداخرجه

الله-رضيحفصةحديثمنوغيرهم)4/905-051(:والنسائي)037(،

رخحهالذيوهوأرجحوالموقوفوموقوفامرفوعاالحديثرويوقد-.عنها

"البدر:انظر.وغيرهموالدارقطنيوالنسائىوالترمذىوأبوداودابوحاتم:الحافاظ

.(6565-ه0)5/"لمنير
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،المنسوخغيربهمراداايضاالمحكم!ويطلقالزني+(نقربواولا>(الصلوة

.[1]هود/(ءايوأضكمتكتنب>:كقولهالمنقنبهمراداايضاويطلق

هو:الاصطلاحفيالمجملانيعني،إلخ"والمجمل":وقوله

واالاحتمالفيمتساويينمعنيينبينلترددهمنهالمقصوديتضحلمالذي

مانيهمعاوامعنييهعلىحملهففيمشتركالمجملاكاننفإ،كذلكنمعابين

.الخلافمنتقدم

أطلقعليهتشابهفذاالخالقعلماستأثربهوما944

علمبهاختصايبهاستاثرما:هوالاصطلاحفيالمتشابهانيعني

الكلامانالاكثرقولعلىمبنيللمتشابهالتعريفوهذا،الخلقدونالله

في"الواو"وان7[/عصران]آل(دئهإلاتاويلأؤيعدموما>:قولهعندتم

يقودون>جملةخبرهمبتدا(>والزسخون.استئنافية(والزسخون>:قوله

ومجمل،،محكم:ثلاثيةفالقسمةبهذاالايةتفسيروعلى.بهء(ءامنا

ومتشابه،محكم:ثنائيةفالقسمةعاطفةالواوانعلىواما.ومنشابه

مقذممفعول"تشابه"ذا:وقوله.المتشابهفييدخلهذاعلىوالمجمل

."اطلق":لقوله

العهدطريقمنليسفذ[كعبدمنبهعلميكنوان045

فان،المتشابهمنشيءعلمعلىاوليائهبعضاللهاطلعلوانهيعني

لافادةالمعهودةالطرقمنليستالمتشابهذلكعلمإلىالطريقةتلك

النادرلانبعلمهاللهاسثاثرمابأنهالمتشابهحدذلكينافيفلاواذا،العلم

له.لاحكم
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فطنمنبيانيذايراهوجهومنوجهمن4لإجفا1وقديجي451

،أخرىجهةمنمجملاجهةمنمبينايكونالواحدالنصأنيعني

فيمبينفإنه141[]الانعام/(يوهـحصادحقم>وءاتو:تعالىكقوله

منه.المطلوبالقدرفيمجملالحقأصل

الصحاحلدىفحكموالشبهوالنكاحللصلاةوالنفئي452

بأميقرألملمنصلاة"لا:حديثفي-مثلا-الصلاةنفيانيعني

النكاحونفي،ذلكونحوبطهور")2(لاإصلاةلا":وحديث،(1")الكتاب

ومنللباقلانيخلافاالمجملمنليس)3("بوليإلانكاح"لا:حديثفي

فيصورتهالوجودبالنفيترادلاالحقيقةأن:إجمالهعدمووجه.وافقه

وأقرب،)4(الحقيقة[]لنفيالمجازاتأقربارتكابفيجب،النفيمحل

صحيحةصلاةلا:المعنىفيصير،الصحةنفيالحقيقةلنفيالمجازات

نفيأن:بالاجمالالقائل.ـوحخةبوليإلاصحيحانكاحولا،بطهورإلا

فيصير،والكمالالصحةإلىالنفيفيتوجهمقصودغيرالذاتأصل

.]وهذا[هذالاحتححالمجملا

فاقفوااجتماعمنعفيوالقزءويعفوجدارهفيوالعكدلق453

)1(

)2(

)3(

)4(

الصامتبنعبادةحديثمن)493(رقمومسلم)756(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-

ه-عنهمااللهرضي-عمرابنحديثمن)224(رقممسلماخرجه

.27()ص/تخريجهتقدم

.5بعدماعليهويدل،طمنوالمثبت،للحقيقةالمجازات:الأصل
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ب"العكس"والمراد،الاتباعوهوالاقتفاءمنأمر"فاقفوا":قوله

فيالعكساتبع:والمعنى،الاجمالالمؤلفعندوهوالاحكامعكس

لا"!:قولهفهوالحديثأما؛المجملمنفكلهاأيلآيتينوالحديث

الضميررجوعلاحتمال")1(جدارهفيخشبتهيضعانجارهأحدكميمنع

منالانسانمنعفيظاهرالحديثانوالتحقيق،الجاروإلىالاحدإلى

المالك.الإنسانجدارعلىأيجدارهعلىالجارخشبةوضع

عقدة-هببالذىأؤيعفوا>:تعالىقولهمنهمافالاولىالايتانماو

قالهكماوالزوج،مالكقالهكماالولييحتملفإنه237[/]البقرة(الظح

بأنفسهنيترئضى%لمطلمتو>:تعالىقولهمنهماوالثانية.الشافعي

وعلى،الحيضوعلىالطهرعلىيطلقالقرءلان228[/]البقرةقروة!وثبثة

بالقرءالمراد:حمدوأبوحنيفةوقال،لشافعيومالكالايةحملالطهر

الحيض.

لامتنافيينمعنيينبينالمشتركأنيعني"اجتماعمنع"في:وقوله

الكلقصديمكنلاإذ،المجملمنالمذكوركالقرءاجتماعهمايمكن

.المرادهويكونأنيحتملمنهماوكل،واحدالمقصودأنفيتعين

رضي-هريرةأبيحديثمن(061)9رقمومسلم،(42)63رقمالبخارياخرجه)1(

)4/228(،:الدارقطنيعند)خشبته(المؤلفساقهالذيواللفظ-.عنهالله

68(.)6/:والبيهقي
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البيان

التسليم.بمعنىكالسلامالتبيينبهيعني

................الجليمنفشكلتصيير454

الحهفاءحالمنإخراجهايجلياالمشكلتصييرهوالبيانانيعني

والمبينالمجملفبينالتعريفهذاوعلى،والاتضاحالظهورحالإلى

32[]الإلسراء/ألزني+(نقربواولا>:خ!واصلافيهإشكاللاماهيواسطة

حالإلىيخرححتىالإشكاليدخللملانهمبينولابمجملفليس

الطهور.

النبيعلىواجبوهو.....................

....................فهفه....أريداذا454

تبيينمنهطلبع!إذاالنبيعلىيجبالتبيينبمعنىالبيانانيعني

بهليفتيالحيهنعنالرجلكسؤال،الإفتاءاوبهالعمللاجلخفاءفيهما

لتبينتحراإقك>وأنزلنآ:يقولواللهالنساءمنالتعلميستطيعلامن

ه[44/]النحل(لتهتمإنرلمالذاس

العمىيجلومطلقاالدليلمن..................وفوبما

ويبينالجهليرهيلايالعمىيجلومابكليكونالبيانانيعني

لمبينبامقترنايكونرةتاوالمبين،حساوعقلاوقرينةاونصمنالمقصود

]البقرة/ألفخر(منلاشودالمحظمنالائيضالمحجطل!يتبينحتى>:كقوله

[ا]المائدة/(علييهئميتلىماإلا>:كتبيينعنمستقلايكونوتارة[،187
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لاية.ا3[/]المائدة(وألذمالميتةعليكمحرمت>:بقوله

ئعتمدماعلىأوالدلالةالشندحيثمنالقاصزوبين456

للمبينمساويايكونانيشترطلا-الفاعلباسم-المبينانيعني

بماالدلالةأوالسندفيالأقوىتبيينيجوزبلالقوةفي-المفعولباسم-

دلالة.اوسندامنهاضعفهو

اياتتبيينالسند؛قوةفيدونههوبماسنداالاقوىتبيينمثال

حصاد!ط(يومحقه>وءاتو:كتبيينالآحاد،بأخباروالزكاةالصلاة

.(1(")صدقةاوسقخمسةدونفيما"ليس:بحديث[141/]الأنعام

تبيين:الدلالةقوةفيدونههوبمادلالةالأقوىتبيينومثال

شا؟"شاةأربعين"في:غ!يه!قولهفيالمرادانكتبيين،بالمفهومالمنطوق

لامنعند")2(زكاةالسائمةالغنم"في:قولهبمفهومالسائمةخصوص

)3(،مرتبةالأضعفيعني"القاصر":فقوله،المعلوفةفيالزكاةيرى

بقلة،جوازهعلىبناءالمفردإلى""حيثوأضاف.مفهوماأوآحادالكونه

الراجز:كقول

لامعا)4(يضيءكالشهابنجماطالعاسهيلحيثترىأما

)1(

)2(

)3(

)4(

.تقدموقد،عليهمتفق

تخريجهما.تقدم

قرينة.:الأصلفيتحتمل

تخريجه.تقدم
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المسألة.فيخلافإلىيشيريعتمد"ما"على:وقوله

بذلك؟النسخوامتنعدلالةأوسندابالقاصرالبيانجازلم:قيلفإن

مايرفعهلاوالاقوى،أصلهمنللحكمرفعالنسخأن:فالجواب

.(1)الفرقفظهرلهرفعلابالنصللمقصودإرشادوالبيان،منهأضعفهو

عماالخفاءذيوجوثإذاعلمابعضعندوأوجبن457

البيانبهالحاصلالدليلكونأوجبواالاصوليينبعضأنيعني

كلعلىيجب-المفعولباسم-المبينكانإذا،اليقينأبد،العلميفيد

القولهذاأهلعندفيهيشترطفلاأحدكلعلىيجبلاكانإذاأما،أحد

وجوبهعمومبأنمحتجينللعراقيينالقولوهذا.البيانفياليقينحصول

وعلى،آحادايقبللاكذلككانوما،تواترانقلهإلىالدواعيبهتتوفر

بلالآحادبأخباروالزكاةكالصلاةالقطعياتبيانيصحلاالقولهذا

.الاولوالتحقيق،فقطبالمتواتر

سبقاقدللذيالبيانفانمتوافقااذاوالفعلوالقول458

كلاهماوفعلقولبعدهوردثم،بيانلىإيحتاجنصوردذاإأنيعني

هومنهماالاولفإن،الاخرعلىزيادةأحدهمافيوليسللبيانصالح

مناليدقطعأنيحتملالآية(لسارقةووالسارق>:تعالىفقوله،المبين

قالفإذا،الجميععلىتطلقاليدلان؛والمنكبالمرفقويحتملالكوع

كتابهفي-اللهرحمه-ذكرهماهنابهفرقماعلى"يرد:نصهتعليقالهامشفي)1(

.بالاحاد"المتواترنسخوقوعمن86-87()ص/"الفقهاصول"مذكرة
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منسرقتالتيالمخزوميةوقطع،الكوعمنالقطعإن:!ك!يوالنبي

هوالمبين:الامرينمنفالسابق،الكوع

طلبقيدبلايقتضيوالفعلانتسبفللقولفعليزدوإن945

كلاهماوفعلقولبعدهوجاء،ببانإلىيحتاجنصوردإذاانهيعني

،بالقولفالبيان=القولفيليستزيادةالفعلوفي،للبيانصالح

ع!.النبيخصوصإلىمتوجهاطلباتقتضيالفعلفيالحاصلةوالزيادة

ع!يهالهلخصوصهالمتوجهالمذكورالطلبانيعنيقيد""بلا:وقوله

للكل،محتملهوبلندبولايجاببإمقيدغيرالفعليةالزيادةمنالمفهوم

وقد،وعدمهالوصالجوازتحتمل-مثلا-الصومفيالواردةفالنصوص

ووصاله،بالقولالبيانفيكون،فعلهمج!نهامعبالقولالوصالعن!صنهى

مطلقعلىإلايدللاولكن،امتهدونبذلكمطلوبانهعلىيدلغ!

بالسكونعلىوقف""طلب:وقوله،غيرهاوبإيجابقيدغيرمنالطلب

ربيعة.لغةعلى

بينفيهالتخفيفوفعلهالمبيقهوالعكسفيوالقول046

،القولعلىالفعلزياةهوالذيقبلهماعكسبالعكسمراده

وقولفعلجاءإذاانهيعني،الفعلعلىالقولزيادةهناالمرادفعكسه

البيانفإن،الفعلعلىزيادةالقولفيانوالحال،للبيانصالحكلاهما

الذيالقدرفيمج!بالنبيخاصتخفيفعلىيدلوالفعل،بالقوليكون

هووطافبطوافينامرانهمثلا--فرضنافلو،القولعنالفعلبهنقص

عدمعلىيدلواحدعلىواقتصاره،غ!ي!قولههوفالمبينواحداطوافا
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عليه.الثانيوجوب

حصلماالمجيزعندوقوغهالعملوقتعنالبيانتأخر461

كانسواء،إليهالحاجةوقتعنبيانايؤخرلم!صالنبيأنيعني

قالمنقولعلىحتى،مجملاأوالمرادغيرفيظاهرا-بالفتح-المبين

يقع.ولميجزلمأنهوالحق،إليهالحاجةوقتعنالبيانتأخيربجواز

للنبييبيقلمجبريلفانالاسراءليلةصيحفيوقعقد:قيلفان

الظهر.وقتمنإلاوأوقاتهاال!ةص!!فية

الظهر،فرضهابعدالواجبأوللأنتجبلمالصيحأن:فالجواب

قضاؤها،لوجبوجبتلولأنها،تجبفلمالاسراءليلةصيحصلاةأما

أصليكونأنيحتملوجوبهاوعدم،قضاءولاداءيصلهالمص!ه-صوهو

المعلقيوجدحتىيجبلاالمعلقوالواجب،البيانعلىمعلقاالوجوب

الظهر.واجباولانليهإ(1)أوحيانهاو،عليه

مانغلذاكفووبعفمناواقغللاحتياجتأخيره462

انطقالبعضلدىبعكسهثمكالمطلقبمابالمنعوقيل463

مذاهب:أربعةفيهبهالعملوقتإلىالبيانتأخيرأنبالبيتينمراده

المناسكبيانكتاخيرمحذورفيهيلزملالأنهمطلقاجوازه:الاول

إسرائيل.بنيلبقرةالكاشفةالصفاتبيانوكتأخير،الحجوقتإلى

ذبحوالوإذ،بيانإلىيحتاجكانمابأنهالأخيرهذاواعترض

اوما.:تحتمل(1)
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?)1(
وسيأتي،عليهماللهفشددأنفسهمعلىشددواولكن،لاجزاتهمبقرة

الفعل.منالتمكنقبلالنسخمبحثفياللهشاءإنهذاتحقيق

المالكيةبعضقولوهو،مطلقاالمذكورالبيانتأخيرمنع:الثاني

البيانتأخيرأن:لقولاهذاووجه،الشافعيةوبعضوالمعتزلةللحنفيةوفاقا

منه،المقصوديفهملاالمجملفيلانه،الخطابوقتالمرادبفهميخل

.المقصودغيرمنهيتبادرالظاهروفي

مادونالمرادغيريوهمظاهرلهمافي)2(البيانتأخيرمنع:الثالث

علىمبنيوهو،المعتزليالحسينابيقولوهذا،كالمجمللهظاهرلا

غيرفييوقعلاكالمجمللهظاهرلامالان،العقليينوالتقبيحالتحسين

البشر،عنهيخلولاالبسيطوالجهل،البسيطالجهلمنهينشأبلالمراد

بالمرادجهلهمنالمركبالجهلفييوقعفإنهمرادغيرظاهرلهمابخلاف

.المقصودالغيربالظاهرلاغتراره،بهجاهلبأنهوجهله

الفعلوقتإلىالبيانتأخيريجوزوهو،القولهذاعكس:الرابع

لهظاهرلهماأن:القولهذاووجه.لهظاهرلامادونظاهرلهمافي

.غيرهدونالجملةفيفائدة

الثانيوالى،الأولبالشطرالاولالمذهبإلىالمؤلفوأشار

الرابع.بالشطرالرابعوالى،الثالثبالشطرالثالثوإلى،الثانيبالشطر

لهماومثال.[1/]المائدةعلتكئم(يتلىالاما>:تعالىقولهلهظاهرلامامثال

.بمرةاي:ط(1)

الفعل.وقتإلى:طفيبعده)2(

928



الشفعةوجوبظاهره(فان")1بصقبهأحق"الجار:!مقولهمرادغيرظاهر

.تقدمكماالمقاسمالشريكخصوصبهوالمرادللجار

................لهتبليغتأخيروجائز464

قوله:فيفاللام،الحاجةوقتإلىالتبليغتأخيريجوزأنهيعني

العمل.وقتإلىعائدبهاالمجروروالضمير،إلىبمعنىللغاية""له

تأخيرمعالحاجةوقتإلىالتبليغتأخيربينالفرقما:قيلفان

ليه؟إالبيان

تأخيريلزمالذيالمحذوريلزمهلاالتبليغتأخيرأن:فالجواب

ليسأصلهمنالتبليغوتأخير،المرادبفهميخلالبيانتأخيرلان؛البيان

بتلاوته،متعبدلانهفوراتبليغهيجبالقرآنبأنبعضهموجزم.كذلك

قالاللهلانمطلقافوراالتبليغيجب:العلماءبعضوقال.الظاهروهو

للفور،والامر67[]المائدة/(إلعفأنزلمابلخألرسول!يهأيها>:لنبيه

.المتقدمالخلافوفيه

تعجيلهأبىيخشىماودرغ................

إذاالحاجةوقتإلىتأخيرهويجبيمتنعقدالتبليغتعجيلأنيعني

مكةأهلبقتاللمجؤأمرفلو،التبليغتأخيريدرؤهامفسدةتعجيلهفيكان

..)2(.

فيعظمعلمإذاالعدويستعدلئلاالتبليغتأخيروجب،الهجرةزمن!رب

)1(

)2(

تخريجه.مد

.قربزمن:ط
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وكان،دهمهمحتىعنهمالاخبارقطعقتالهمكي!أرادلماولذا،الفساد

لاخذهم.ايسرذلك

الموجودمنيخصصبماوجودلذيالجهلونسبة465

نأيجوزالحاجةوقتإلىالبيانتأخيربمنعالقولعلىأنهيعني

جهلهمعالعامسمعقدالخطابوقتالموجودالمكلفيكون

عنهااللهرضي!يماللهرسولبنتفاطمةلأن؛الوقوعودليله،بمخضصه

تعلمولم11[]النساء/<اولد!مفىدله>يوصيكلو؟عمومسمعت

إرثهاطلبتولذا")1(،صدقةتركناهمانورث"لا:!ي!بقولبتخصيصه

الصديق.بكرابيمنلمجيهمنه

بالمخصصالخطابوقتالموجودجهلوقوعيجوزلا:وقيل

.بالبيانالاعلامتاخيرمنفيهلما

يبلغلمع!ح!وهو،هنامنتفوهوالبيانتاخيرالمحذوربأنواجيب

.")2(الغائبالشاهد"ليبفغ:وقالالبعضبلغبلبعينهأحدكل

وقوله:.الواقعمنأيالموجود""منخبرهمبتدأ""نسبة:وقوله

وقوله:."ب"الجهلمتعلق"بما":وقوله"ب"نسبةمتعلقوجود""لذي

للفاعل.بالبناء""يخضص

)1(

)2(

تخريجههتقدم

.-عنهاللهرضي-بكرهأبييثحدمن(671)9رقمومسلم،()67رقمالبخاريخرجها
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النسخ

الأثر،والريح،الظلالشمسنسختومنه)1(،الازالةلغةهو

افقلعلىأيضالغةالنسخويطلق،الاصطلاحيمعناهأصل!روهذا

ماهوواصطلاحا،لأرواحاوتناسخ،المواريثتناسخ:ومنه،والتحويل

بقوله:المؤلفلهأشار

بالسننأوالقرانبفحكمالزمنبياقأولحكمرفغ466

بخطابشرعيحكمرفعهو:قيل،حدهفياختلفالنسخأنيعني

أشهربأربعةبالاعتدادبحولبالاعتدادالحكمكرفع.عنه)2(متراخشرعي

وبقوله:،الأصليةالبراءةرفع"شرعيحكمرفع":بقولهفخرج،وعشر

مغياكانإذاغايتهبانتهاءأومحلهبارتفاعالحكمرفع"شرعي"بخطاب

المتصلالمخصصمايرفعهعنه""متراخ:بقولهوخرج،ذلكونحو

.الاستثناء)3(لولاللحكمالمشمولةالافرادمنكالاستثناء

للكل؟رفعوالنسخللبعضرفعذلك:قيلفان

"صحيحفيثبتكماأيضاللبعضرقعايكونالنسخأن:فالجواب

:القرانمنأنرذفيماكان:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن")4(مسلم

لازالة.والرفع:ط(1)

.بعدهمابدليلقلمسبقولعله،متأخر:الأصل)2(

مثلا.:طفيبعده)3(

.(1)452رقم)4(
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.معلوماتبخمسفنسخن"يحزمنمعلوماترضعات"عشر

نسخ:وهماالثلاثةالنسخأنواعمننوعينيشملالحدهذا:قيلفإن

والختع)1(.الخلعوكسورة،"رضعات"عشركايةمعاوالحكمالتلاوة

يشمللاولكن،المتقدمةالعدةكآيتيالتلاوةدونفقطالحكمونسخ

والشيخةالشيخ":ايةتلاوةكنسخالحكمدونالتلاوةرفعهوالذيالثالث

حكمها،دون")2(حكيمعزيزواللهاللهمننكالاألبتةفارجموهمازنياإذا

النسخ؟فييدخلفلمالحكمرفعوالنسخ،يرفعلمحكمهالأن

الجنب،علىقراءتهاحرمةعدموهوحكمنسخفيهاأن:فالجواب

فيصدقرفعتأحكاموهذه،الصلاةفيوقراءتها،المحدثعلىومسها

.إذاالتعريفعليها

حكما؟لاتلاوةمنسوخالنوعهذاإن:قولكمينافيهذا:قيلفان

وهوخاصحكمالمنفيبالحكمالمرادلأنمنافاةلاأنه:فالجواب

مطلقا.لااللفظمدلول

.الاولالحكمزمنلانقضاءبيانأنه:النسخفيالثانيوالقول

تأبيدالاولالنصظاهرلانالزمنفيتخصيصاالنسخيكونهذاوعلى

الناسخ.ورودقبلالذيبالزمناختصاصهبينوالثاني،الحكم

"الخنع":قولهفيماإلىوالتنبيه،السورتينهاتينعلى)ص/68(التعليقتقدم11(

."الحفد"هوالمعروفوأنالغرابةمن

تخريجه.تقدم)2(
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بالنظرالنسخاقسامإلىينهير"بالسنناوالقران"بمحكم:وقوله

كذلك،والمنسوخسنةاوكتابإماالناسخلان،اربعةوالمنسوخالناسخإلى

امثلتهاهتيوستاالمنسوخلتيحافيالناسخلتيحاضربمناربعلصورفا

[لمستندالىينمىبلالإجماعمجردأوبالعقليكنفلم467

نافبين،إلخ"القران"بمحهكم:قولهبمفهومالبيتهذافيصرح

نايعني"الاجماعمجرد"او:وقوله.كالعقاهبهالنسخيصحلاالنصغير

كمالمجموفاتهبعدإلاينعقدلالانه،بهالنسخيصحلابمجردهالاجماع

ينمى""بل:وقوله.تشريعلانهالنسخيمكنلاوفاتهوبعد،للمؤلفيأتي

منسوخالفلانيالنصالعلماء:كلامفيوجدتإهناانكيعني،إلخ

يصلحلاالاجماعلأن؛الاجماعمستندبذلكيعنونفانهم،بالاجماع

عرفت.كماناسخا

الناسجلارتضاهالذيهوبالقياسالنصنسخومنع468

لان؛الحقوهو،الجمهورعندبهالنسخيصحلاالقياسأنيعني

النص.عدمعندإلاالقياسإلىيصارولا،القياسعلىمقدمالنص

بدهلهاوإذا>:تعالىقالكماالسنةاوبالقرانالنسخانالمرهلفوقدم

ءالة<منننسغ>!ما:وقوله[،101]النحل/(ءالةم!اتءاية

أئبعإننفممىتلقاىمنأبدلمأنلى-يكوتماقل>:وقوله،[601/]البقرة

.[51/]يونس(الثيوح!+ماإلا

الحكمأنبهيقولمنعندووجهه،بالقياسالنسخيجوز:وقياه

الاخيرهالنصعليهدلبمانسخإنماالاول
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معتمدلنص)1(بالنصوالنسخوردمطلقاالد!كربعضونسخ946

لاكلهأنبعضهومفهوم،بالفعلوقعالقرانبعضنسثأنيعني

البداءمنعليهيلزملماالنسخاستحالةمناليهودزعمهوما،نسخهيجوز

بغيرهويبدلهسينسخهانهيعلماللهلانباطل-المتجددالرايهوالذي-

فيالبداءيلزملاكما،غيرهفيالمصلحةوتكونمصلحتهتنقضيعندما

ذلك.ونحوالصحيحوإمراضالمعدوموإيجادالحيإماتة

تلاوتهأو،معاوحكمهتلاوتهنسختسواءيعني"مطلفا":وقوله

الكل.امثلةتقد!طوقد،فقطحكمهاو،فقط

يأمعتمدبالئصالنصنسخأنيعنيإلخ"بالنص"والنسخ:وقوله

:مقساأأرليعةهوو،لوقوعواللجوازمشهورقوي

بايةبحولالاعتدادايةكنسخ،بالكتابالكتابنسخ:الأول

وعشر.أشهربأربعةالاعتداد

زيارةعننهيتكم"كنت:لمجيمكقوله،بالسنةالسنةنسخ:التاني

مامنهافادخرواالأضاحيلحومادخارعننهيتكموكنت،فزوروهاالقبور

(2)

سئتم"

الثابتالمقدسبيتاستقبالكنسخ،بالكتابالشنةنسخ:التالث

بنص.)1(ط:للنص

.-عنهاللهرضي-بريدةحديثمن)779(رقممسلمأخرجه)2(
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<)1(آلحرافرالم!جدشظرفوذوتجهكخرتجم!ضاومن>:تعالىبقولهبالسنة

ية.لآا[941/]البقرة

الاتي.البيتفييأتي:الرابع

يجيزفلا،كالعكسبالسنةالكتابنسخيمنعالشافعيانواعلم

بسنة*إلاسنةولابكتابلاإالكتابنسخ

منهماكلاو،متواترتينكانتاإنبالسنةالشنةنسخمنذكرناوما

السنةنسخاما.إشكالفلا،آحادوالمنسوخمتواترالناسخاواحادا،

يقعلمبجوازهالقولوعلى)2(،جوازهعدمفالظاهربالاحادالمتواترة

)1(

)2(

من)525(رقمومسلم993(،،)04رقمالبخاريفيالقبلةتحويلقصةنطر

.-عنهاللهرضي-عازببنالبراءحديث

بلبالآحادالمتواترنسخجوازورخحعنهرجعثمالأمرأولالشيخاختيارهذا

والمذكرة،موضعغيرفي!"الأضواء"كتبهمنمواضعفيذلكبئنوقد،وقوعه

الذيأن..قدمناوقد":334-335()3/:"الأضواء("فيقال(152154-)ص/

إذابهاالمتواترنسخيجوزالصحيحةالآحادخبارأنهو:الصوابأنهلنايفهر

بعدهالواردةوالسنة،حقالمتواترلأن؛بينهمامعارضةلاوأنه،عنهتأخرهاثبت

لاختلافألبتةبينهمامعارضةفلا،قبلموجودايكنلمجديذاشيئابينتإنما

ليهوتنإلايظعمهزطاعمعكمحزماإلنأوحىمافىاحدلآقل>:تعالىفقولهزمنهما

الاهلية؟الحمرلحومإباحةعلىصريحةدلالةالمطابقةبدلالةيدل(ميتة

ذلكبعدجم!دالنبيصرحفإذا.ذلكفيالايةفيوالإثباتبالنفيالحصرلصراحة

ألبتةمعارضةفلا"مباحةغيرالاهليةالحمرلحوم"بأنصحيححديثفيخيبريوم

لدالحديثلان؛بسنينقبلهالنازلةالآيةتلكوبينالصحيحالحديثذلكبين

=.واضحهوكماالمستقبلفيشيءتجددنفتماوالايةجديد،تحريمعلى
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رفعيصحولا،كذلكليسوالآحادقطعيالمتواترلان،الصحيحعلى

بقوله:لهاشاركما،مرتبةدونههوبماالأقوى

الصوابعلىبواقعليسللكتاببالآحادوالنسخ047

ياالصوابعلىبواقعليسالاحادبأخبارالقرآننسخانيعني

قطعيالقرانأن:القولهذاووجه،بجوازهقلناولوالصحيحالقولعلى

دونه.هوبمايرفعلاوالاقوى،القوةفيدونهالاحادوخبر

"لا:بحديثوالاقربينللوالدينالوصيةايةكنسخواقعهو:وقيل

بهالعمليجبالاحادخبرانبهذاالقائلونواحتج.(")1(لوارثوصية

بوجوبالقطعمعاصلهفيالتردديضرنالاإذقطعيفهووإذاقطعا،

فبراءة،بالمظنونيرفعلاالمقطوعننسلملا:ايضاوقالوا،بهالعمل

)1(

تاخرهاالثابتالصحيحةبالآحادالمتواترنسخجوازهو-اللهشاءإن-فالتحقيق

صاحبللجمهوروفاقاخلافهعلىودرج،الاصوليينجمهورفيهخالفوإن،عنه

بقوله:"قيلمراا"

"اهـ.الصوابعلىبواقعليسللكتاببالاحادوالنسخ

الباهليأمامةأبيحديثمنها،الصحابةمنجماعةطريقمنرويالحديثهذا

رقموأبوداود49222(،رقم)36/628احمد:خرجه-عنهالله-رضي

اعطىقدالله"إن:)2713(رقمماجهوابن)0212(،رقموالترمذي)2862(،

."...لوارثوصيةفلاحقهحقذيكل

ابنقال.(فقطحسن:والبدرالتحفة)وفيصحيجحسنحديث:الترمذيقال

مسلم،بنشرحبلعنعياشبنإسماعيلروايةمنلانه؛قالكماوهو:الملقن

.264-926()7/:المنير"البدر":انظر.الشامأهلمنحمصيوهو
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الظنية.بالادلةالتكليفيجبأنهمعبها،مقطوعالتكليفمنالذمة

دلالتهبلالدلالةقطعيفليسالمتنقطعيكاننوإ)1(بأنهأيضاواحتجوا

ظنية.

قطعية.وقرآنيتها،الآيةقرآنيةيبطلبالآحادالتلاوةنسخ:قيلفان

بقطعي،ليسفدوامهاقطعيةكانتوإنقرآنيتهاأنيجيبونفانهم

القطعي.أصلهالاالمظنونالقرآنيةدوامأبطلإنمابالآحادوالنسخ

.)2(والقرافيالباجي:المالكيةمنبهبالنسخقالوممن

بيانوالحديث،المواريثبايةمنسوخةالوصيةآيةأن:والتحقيق

القاصر""وبين:قولهفيتقدمكماجائزبالآحادالمتواتروبيان،للناسخ

إلخ.

................ثقللهبماالخفوئنسخ471

التخييركنسخمنهأثقلبحكمالخفيفالحكمنسخيجوزأنهيعني

الذيصوعلى>:تعالىقولهفيالمنصوصرمضانفيوالفديةالصومبين

فمن>:قولهفيالمنصوصالصومبتعيين.الآية[184]البقرة/(يطيقونم

المنصوصالبيوتفيالزوانيحبسوكنسخ.فقيمقه(أدمثئهرمنكمشهد

الآية،1[ه]النساء/(البيوتفىفأمسكوهصشهدو!ان>:قولهفي

)1(

)2(

المتواتر.أي

سمعا،لاعقلاجوازه-111()ص/"التنقيح":فيكما-القرافياختارهالذي

اما.القرافيعنالحكايةفي285()1/:البنود""نشرصاحبتابعهناوالشيخ

.(432/)1:"الفصول"إحكامكتابهفانظرالباجي
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لاية،ا2[]النور/والزافى!الزالة>:بقولهاولهماالمنصوصوالرجمبالجلد

.)1(الحكمدونالتلاوةالمنسوخةالمتقدمةبالايةوثانيهما

الأثقلونسخ،الثوابكثرةلمصلحةبالاثقلالاخفونسخه

الاثم.فيالوقوععنصيانةوالتسهيلالتخفيفلمصلحةبالاخف

البدلمنعارئايجيءوقد....................

الاصوليين،جمهورقولوهذا،اصلابدلبلايجوزالنسخانيعني

>!ما:بقولهبطلانهعلىنمبىاللهلانباطلالقولهذاانيظهروالذي

احتجواوما5[601]البقرة/أومثلها<بخترمئهاناتأوننسهاءايةمقننسح

نجيخمإذا>:تعالىقولهانزعمواانهموذلك،ايضاباطلوقوعهمنبه

وهوببدلنسخانهوالتحقيق،بدلبلانسخالاية[12]المجاددة/<لرسول

الصدقة.ندبية

النقلصحيحفيؤقوغاجاءالفعلوقوعقبلمنوالنسخ472

الصحيح،النقلفيوواقعجائزالفعلىوقوعقبلالنسخانيعني

وفدينه>:بقولهتعالىلهاناركما،يذبحهانقبلإبراهيمولدذبحكنسخ

ليلةفرضهابعدصلاةواربعينخمسوكنسخ،[]الصافاتفئ*(عظيمبذبم

قبلالنسخفيوالحكمة.خمسإلاالخمسينمنيبقلمحتىالاسراء

وت!اشلما>فلئا:بقولهتعالىبينهكماوالابتلاء،الاختبارالفعل

ي]الصافات[أ!،<المبينتبلولهوهذاإ%>:قولهإلىأر؟!ا<للجبين

تخريجه.تقدموقد"55.زنياإذاوالشيخة"والشيخ:يعني(1)
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لا؟أوولدهذبحعلىيصممهلالظاهرالاختبار

منه،التمكنقبلالفعلبنسخعنهايعبرمنمنهمالمسألةوهذه

قبلأوالفعلوقت:يقولمنومنهم،الفعلقبلبالنسخيعبرمنومنهم

منالتمكنقبلالنسخ:مسألتينيجعلهاالحنابلةوبعض،وقتهمجيء

.الخلاففيهوكلاهما،الفعلقبلالفعلمنالتمكنبعدوالنسخ،الفعل

المتقدمة.الابتلاءلحكمةمطلقاالجوازوالظاهر

انجلىجوازهوعكسهأصلبلاونسخهبالفحوىوجاز473

مفهومبالفحوىوالمرادجائز،بالفحوىالنصنسخأنيعني

بأنهالقولعلىأما،منصوصبأنهالقولعلىوهذا،بقسميهالموافقة

إلخ.(1")لقياسباالنصنسخومنع":المؤلفلقولبهالنسخيجوزفلاقياس

نزلت23[]الاسراء/(أفلهماتنرفلا>:ايةأن-مثلا-فرضنافلو

مفهومهالكان=الحديث")2(...الواجد."لي:بحديثالعملبعد

بعدالتخصيصلانالولددينفيالابلحبسناسخاالفحوىهوالذي

.تقدمكمانسخالعمل

مفهومنسخيجوزأنهيعني.إلخأصل"بلا"ونسخه:وقوله

مثلا--فالمنطوق،دونهمنطوقهنسخويجوزالمنطوقدونالموافقة

نسخيجوزالقولهذافعلى،الضربتحريموالمفهوم،التأفيفتحريم

.()468رقمالبيت(1)

تخريجه.تقدم)2(
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تحريمبقاءمعلضرباتحريمنسخويجوز،الضربتحريمبقاءمعفيفالتا

للآخر،منهماواحدلزوموعدمبينهماالارتباطعدمعلىبناء؛التافيف

بقوله:المؤلفلهواشار،الاكثرإليهذهبكماذلكخلافوالظاهر

................الاستلزامالأكثرينورأي474

وفحواهالمنطوقمنكلنسخاستلزامالعلماءاكثرراىانيعني

لاصلهلازمالفحوىلان؛لآخرادوناحدهمانسخيمكنفلاوعليه،للآخر

يستلزمالمتبوعرفعأنكماالملزومرفعيستلزماللازمورفعله[]وتابع

.خلافبلانسخهمافيجوز،منهمانعفلامعارفعهماواما،التابعرفع

ير[ملاوبالمخالفة....................

النصمقاومةعنلضعفهالمخالفةبمفهوميقصدلاالنسخانيعني

ظاهر.وهو

مستبعدوانعكاسئهالنسخفيتجزدلهاالأصلعنوهي475

المدلولالحكمبمعنىالمخالفةإلىعائد"لها":قولهفيالضمير

عنتجزدهيصحالمخالفةبمفهومعليهالمدلولالحكمانيعني،بهاعليه

بقاءمعالمخالفةمفهومحكمنسخفيجوز،المنطوقهوالذياصله

بمنطوقهدلفانهالماء"17(منالماء"إنما:لمجد!قوله:ومثاله.المنطوق

الذيالمخالفةمفهومبمفهومهودل،المنيئنزولمنالغسلوجوبعلى

.-عنهاللهرضي-الخدريسعيدابيحديثمن)343(رقممسلماخرجه()1

103



،إنزالبلاالجماعمنالغسلوجوبعدمعلىهنا)1(الحصرمفهومهو

بقاءمعالختانين،بالتقاءالغسلوجوببأحاديثالمفهومفنسخ

.منسوخغيرالمنيخروجمنالغسلوجوبهوالذيالمنطوق

وهذا،مستبعدذكرماعكسأنيعنيمستبعد""وانعكاسه:وقوله

مفهوموبقاءالمنطوقنسخوهوالمذكورعكسهوالذيالمستبعد

لمفهومالمنطوقاستلزامفيالأكثرينرأييؤيدلهواستبعادهم،المخالفة

.تقدمكماالموافقة

رفعذايرىأصلهحكمانالفرعلحكمالرفعويجب476

فان،نسخبأنعليهالمقيس]الأصل[)2(حكمرفعإذاأنهيعني

الخمر:تحليلأيامأحاقالفلو،أصلهلحكمتبع!ارفعهيجبالفرعحك!

عنالحلئةارتفاعلزمالخمرحكمنسخثم،الخمرعلىقياسامباحالنبي!ذ

الخمر.عنلارتفاعهاتبع!االنبيذ

معالفرعحكمبقاءجواززاعمينالح!نفيةبعضذلكفيوخالف

علىبعضهمالذمةأهلشهادةبجوازلذلكومثلوا.الاصلحكمارتفاع

المنصوصالسفرفيالإيصاءعلىالكافرينشهادةجوازعلىقياسابعض

وجودعدمضرورةبجامعأ[60]المائدة/(غزكئممنءاخرانأؤ>:بقوله

الفرعوبقيالعدالةاشتراطباياتالاصلفنسخقالوا:،المسلمين

الحديثهفي"إنما"بأداةاي(1)

.طمن)2(
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لنسخنظراالسفرفيالايصاءعلىالكافرينشهادةفمنعوامحكما،

الفرعلحكمإبقاء،بعضعلىبعضهمالذمةأهلشهادةوأثبتواحكمها

نسخها،فيمختلفوالآية،عليهالمقيسأصلهحكمرفعمعالمقيس

فيها.مختلفالمدكورةالذمةأهلوشهادة

بداالحكمأولفعل1فيوالقيد1مؤنجدولولإنشا1وينسخ477

جب1وصويمبعدكمستمرلحاجب1ابنمنعالأخيروفي478

نستخويجوزالخبر،دونالانشاءفييكونإنماالنسخأنيعني

فيأوالفعلفيبالتأبيدالقيدكانسواءالتأبيد،بقيداقترنولوالانشاء

عاشوراء:صومنسمخفبلالشارعقاللوما:الفعلفيفمثاله.الحكم

.الصومهوالذيبالفعلمتعلقأبدا"":فقوله،أبداعاشوراءصوموا

مستمزعاشوراءصوم:مخبرالامنشئاقاللوما:الحكمفيومثاله

الاكثرعندالنسخينافيلاهذاكلفإن،أبداعليكموجمماأو،أبداعليكم

الحاجمماابنواختار،التشريعظاهرهووالتأبيد،الانشاءالمقصودلأن

لظهورالحكمفيواقعابالتأبيدالقيدكونهوالذيالاخيرفيالنسخمنع

.(1)للنسخمنافاته

خارجيأمرالخبرمدلولأن:والخبرالإنشاءبينفرقوأوضح

بحصوليوجدنماوا،الخارجفيلهوجودلاالالشاءومدلول،عنهأخبر

فيدراقعأمرعنإخبار-مثلا-زيد""جاء:فقولكالإنشاء،صيغة

.(185)2/:"الشرحمع-المختصر":انظر(1)
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واقعاكانأمرعنإخبارفيهليسبكذا"سلعتي"بعتك:وقولك.الخارج

بيعهاأنشأوانماقبل،فيمامبيعةتكنلمالسلعةلان،الخارجفي

أصلا.الخبروبينبينهاالتباسفلاالطلبيةالانشاءصيغأما،بالصيغة

الخبزنسخلايجوزبناقضخبزبإيجابالاخبارونسخ947

إيجابونسخأي""إيجاب:تقديرهمحذوفمضافالكلامفي

أنه:المعنىوتقرير.لاولاالخبربنقيضيعني""بناقض:وقوله،لاخبارا

بنقيضلاخبارابإيجابنسخهيجوزالايجابذلكفانبشيءخبروجبلو

ثم-مثلا-قائمزيدابأنالاخبارعليكيوجبأنفيجوز،الاولالخبر

قائم.غيرزيدابأنتخبرانعليكيوجببأنبنقيضهالايجابذلكينسخ

صدقيصحلالان؛بكذبالإخبارإيجابهذاعلىيلزم:قيلفان

أحدهما.كذبمنلابدبل،والثانيلأولا

غيربهالمخبركونوبينالاخبارإيجاببينمنافاةلاأنه:فالجواب

محلهتعرفرجلعنظالمسألكلوأنكترىلاا(الأمر[)1نفس]فيواقع

إلاالظالممنتتخلصأنيمكنولاظلماقتلهيريدالظالمأنموقنوأنت

وأنت،أدريلا:تقولبأنالواقعبغيرالإخبارعليكيجبأنه=بالجواب

؟تدري

نسخهلاننسخهيجوزلاالخبرانيعنيالخبر"نسخ"لا:وقوله

.الكذبفيهيستحيلوالوحيلهتكذيب

)1(منط.
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قفيقدالاتفاقلوقوع1نفيوفيلهقابلحكموكل048

وشرعا،عقلاللنسخقابلبمفردهإليهبالنظرتكليفيحكمكلأنيعني

معنىهووذلك،يقعلمأنهعلىمجمعفهوالشريعةأحكامكلنسخأما

يأاتببعبمعنى""قفي:وقوله."قفيقدالاتفاقالوقوعنفي"وفي:قوله

الشريعة.أحكامكلنسخوقوععدمعلىالعلماءاتفاقاتبع

لموجود1إلىببلوغهأوبالورودالحكميستقلهل481

للمفترضجاهلقضاء01عرضالعزلأوبالموت4فالعز482

المكلفينحقفيالحكم-يثبتأي-يستقلهلاختلفواأنهميعني

النبيإلىإياهجبريلتبليغأيالورودبمجرد-ذممهمفياستقرارهبمعنى-

:احوالاربعةوللمسألةع!حو؟النبيلهميبلغهانبعدلاإ(1)يستقللااوع!ي!

حقفييثبتلافهذاالنبيولاجبريلالحكميبلغألا:الأول

إجماعا.المكلفين

التحقيق.علىوللاكاوهذا.النبييبلغأنقبلجبريليبلغأن:الثاني

هوفهذا،الامةيبلغهولمع!النبيإلىجبريليبلغهأن:والثالث

المؤلف.مقصود

الخمسينمنصلاةوأربعينخمسنسخفيهالخلافعلىوينبني

فينسخايكونهلللأمةبلوغهوفبل!يالهللنبيالامربلوغبعدالإسراءليلة

حقهمفينسخايكونلاأو،الورودبمطلقالحكمثبوتعلىبناءحقهم

:يشتغل.)1(تحتمل
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حقهمفييثبتلميبلغهملمولما،بالبلوغإلايثبتلاالحكمأنعلىبناء

لأكثر.اوعليه(1)لسبكيوالحاجبابناخيرلأاهذاختاروا؟ينسخحتىصلاأ

فيها.إشكالولاالامةيبفغأن:الرابع

عليهينبنيالمذكورالخلافأنيعنيإلخ"بالموت"فالعزل:وقوله

بالموتالعلموقبلإياهعزلهأوموكلهموتبعدالوكيلتصرففيالخلاف

الوكيلينعزلالورودبمطلقيستقلالحكمبانالقولفعلى،العزلأو

لاالحكمأنوعلى.بذلكيعلملمولوإياهعزلهأوموكلهموتبمجرد

.العزلاوبالموتالعلمبعدلاإينعزلفلاببلوغهلاإيستقل

لخلافأيضاالخلافعلىينبنيأنهيعنيإلخقضاء"كذا":وقوله

إذاكفردارفيأوجبلشاهقعلىنشأكالذي،الدعوهتبلغهلمالذيفي

الحكمثبوتعلىبناءالفرائضمنفاتهمايقضيهليعلمهمنوجد

علىالقادرأما؟بال!بلوغلاإيثبتلاأنهعلىبناءيقضيهلاأوالورودبمطلق

.مفرطلأنهيعلمهالموإنعليهواجبفالقضاءالشرائعتعلم

ألازدديادألبالنصرسافيمااماد!ماكلنسخاوليس483

و"كل""أاليسخبرو"نسخا"،"افاد"مفعول"الازدياد":قوله

بهثبتاي"بالنص"رساماعلىالزيادةافادشيءكلماأنه:يعني.اسمها

مطلقا.نسخايكونلا:وقيللا،وقدنسخا)2(يكونقدبل،نسمخايكون

)1(

)2(

ء(09)2/؟"الجوامعو"جمع،(563)2/:"الشرحمع-"الم!ختصر:انظر

ناسخا.:الاصل
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سواءنسخالنصعلىالزيادة:فقالواالحنفيةذلكفيوخالف

البكرالزانيتغريبزيادة:الجزءزيادةمثال.شرطاوجزءزيادةكانت

)2(،الايةفيالثابتمائةجلدعلى"الصحيح")1(فيالثابتبالسنة

البكر.الزانيعقوبةمنجزءالحديثفيالمزيدفالتغريب

)3(الأموالفيلمج!مالنبيعنالثابتواليمينبالشاهدالحكموكزيادة

يكوتالمفإن>:قولهفيالمنصوصوالمراتينوالشاهد،الشاهدينعلى

منئدةزاصورةواليمينالشاهدلان[282/]البقرة(وامىأقانفرجلرجلين

.الاموالفيبهايقضىالتيالصور

ليمينوالظهاررقبةفيالإيمانشرطزيادة:الشرطزيادةومثال

المنصوصالرقبةمطلقعلى")4(مؤمنةفانها"اعتقها:!ؤفولهمنالمفهوم

لملانهاالنسختقتضيلاالزياداتهذهفكل(رقبةفتخرير>:قولهفي

الإباحةمنوهوالاولتركهاجوازرفعتهـانماشرعيا،حكماترفع

رفعهايكون-حتىللمؤلفتقدمكما-الاحكاممنليستوهي،العقلية

نسخا.

)1(

)2(

)3(

)4(

حكماترفعانلابذالزيادةانعلىمبنيذلكفيالحنفيةوخلاف

يحصنولمزنىفيمنامرانهمج!-صاللهرسولعن-عنهاللهرضي-خالدبنزيدعن

.()7916رقمومسلم،(264)9رقمالبخاريأخرجه.عاموتغريبمائةبجلد

.[2]النور/(...والزانيألزاية>:قولهفييعني

أخرجه.وشاهدبيمينقضىلمجواللهرسولان-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

.()1712رقممسلم

تخريجه.تقدم
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الجواز،ذلكرفعتوالزيادة،جائزاكانالاولعلىالاقتصارلأنشرعيا

الاصلية.لبراءةامنخوذمأفرضهقبلالزائدتركجوازلان؛الأوللتحقيقول

بعضأنمنهيفهم،نسخاالزيادةفادماكلوليس:المصنفوقول

لوكمانسخاتكونالتيوالزيادةذلك)1(،يقصدوهو،نسخالزيادات

علىالاقتصاركانالزيادةقبللانهمثلا--ركعةالصيحصلاةفيزيدت

افسالزيادةوبطرو،عمداالثالثةبزيادةتبطلوالصلاة،واجباالاثنتين

لابدالناسخلاننسخاالزيادةتكنلمنماوإ،بتركهاتبطلفصارتالامر

بتحريممالكيقللمهناومن،تنافيلاقدوالزيادة،للمنسوخمنافاتهمن

صحتالأحاديثأنمع،الطيرمنالمخلبوذيالسباعمنالنابذي

التصريحبعضهاوفي،للتحريمالمقتضيعنهابالنهيك!جمصالنبيعن

المنافيوالزائد،للآياتمنافيةالزيادةهذه:يقولمالكاولكن،بالتحريم

منافاةووجهالآحاد)2(،بأخبارينسخلاوالقرآن،ناسخايكونأنلابد

لمأشياءفيالحرامالطعامبحصرصرحتعالىاللهأن:للآياتالزيادةهذه

ينقضفتحريمها،الطيرمنالمخلبذوولاالسباعمنالنابذومنهايكن

وبيانشيءفيالتحريموحصر،بنسخإلأيكونلاونقضه،الحصرذلك

النصفيهأشياءفيالحرامالطعامفحصر،ظاهرفرقبينهماشيءتحريم

النصمنالمفهومللتحليلرفعفتحريمه،بحرامليسغيرهاأنعلى

الجلدفيهاذكرالآيةلأن؛منافاةفيهفليس-مثلا-كالتغريبوما.الاول

)1(

)2(

.(1/592):"لبنودانشر":انظر

.القولهذاعنرجعقدالمؤلفان692()ص/التعليقفيتقدم
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.غيرهلنفيدعرضغيرمن

وهي-الأنعامسورةفيقالتعالىاللهأنفاعلمذلكعرفتفاذا

ليهوتأنإلايظعمه،طاعوعلىعرماإليأوحىمافيأجدلاقل>-:مكية

لنابلذيتحريمعدمعلىيدلالحصروهذا،لايةا[41ه/]الأنعامسن(

هذاتناقضلهماالمحرمفالزيادة،الطيرمنالمخلبوذيالسباعمن

إنما>؟-أيضامكيةوهي-النحلسورةفيتعالىوقال.القرآنيالحصر

أداةإنما<و>[11ه]النحل/(الختريىولخموالذ!المحتهعتيمحرم

نزلتوالنحل،الحقوهووالبيانيينالاصوليينجمهورعندأيضاحصر

قصحضناعلئك(ماحرمعاهادواائذينوعلى>:النحلفيقولهبدليلالأنعامبعد

هادوالدروعلى>:بقولهالانعامسورةفيعليهقصوقد[181]النحل/

وهي-البقرةسورةفيقالثم،لآيةا[641]الانعام/<ظفرذيكلحزمنا

لآية،ا[173/]البقرة(والدمالميتةعليكمحرمإنما>:-لاجماعبامدنية

الآحادبأخباروالمدينةمكةفيالمتكررالحصرهذارفعمالكيقبلفلم

بكراهته؛قالبلالسباعمنالنابذيبحرمةيقللمولذا،صحيحةكانتوإن

أصحابهافهمبالتحريمالمصرحةالرواياتإن:قائلاالأدلةبينجمعا

نأمع،النهيمعنىأنهمنهمطنابالتحريمفصرحواالنهيمنالتحريم

عرفت.كمانافتإذالاإنسخبانهايقولولاالنصعلىالزيادةيقبلمالكا

بقيلفذلاللشاقطنسخهانتقيللجزءأوالشرطوالنقمق484

للساقطنسخاكونهاختيرأي""انتقيالشرطأوالجزءنقصأنيعني

ما:الجزءنسخمثال.أصحوالاول،للكلنسخإنه:وقيل،الباقيدون
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)1(..
في"كان:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن"مسلم"صحيحديتبت

."بخمسفنسخن"يحرمنمعلوماترضعات"عشر:القرآنمنانزلما

لكلالوضوءاشتراطمنالاسلاماولفيكانمانسخ:الشرطنسخومثال

)2(..
لغة.فيهالذالبتسكين"بقي"للذ:ولمحوله.

ليأوفعرفاكلأتضمناولوالنسخعلىوالنمقالإجماغ485

القخرمعللجمعبالمنعالمحررلدىيعرفكذاك486

والمكيالمدنييضاهيبماوالمحكيسابقراوكقول487

........................لناسخ1وقوله488

هذاانايالنسخبهايعرفالتي[)3(]الأدلةالأبباتهذهفيذكر

:منسوخوهذاناسخ

الخلعسورةنسخعلىالمسلمينكإجماع،الاجماع:الأول

.""الاجماع:بقولهالمؤلفمرادوهو،والخنع)4(

منسوخالفلانيالنص:!قاللوكما،النسخعلىالنص:الثاني

بالنسخ،تصريحغيرمنوالالتزامبالتضمنالنسخعلىالنصكانولو

الحديث،"...فزوروهاالقبورزيارةعننهيتكم"كنت:!ي!هكقوله

الحديث،(")...الأضاحيلحومادخارعننهيتكم"كنت:صولسصوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1452(.رقم

2(.1)4رقمالبخارياخرجه.صلاةكلعنديتوضأ!لا-،النبيكان:قالنسعن

.طمن

68(.)ص/تقدمماانظر

تخريجه.تقدمواحدحديثهما
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."تضمناولوالنسخعلى"والنص:بقولهمرادههووهذا

فالمتأخر،الجمعإمكانعدممعالنصينمنالمتأخرمعرفة:الثالث

البيت."..يعرف"كذاك:بقولهمرادهوهو،ناسخالجمعيمكنلمإن

للسابقالناسخالمتأخرمعرفةأنيعني"سابقراو"كقول:وقوله

هذا:يقولانومنها.متأخروهذاسابقهذا:الراويقولمنهابادلةتعرف

التعريفاتوأصح.المكيعنمتأخرالمدنيبأنللعلم،مكيوهذامدني

،عرفاتأومكةفينزلولوالهجرةبعدنزلماالمدنيأن:لمكيواللمدني

مكةبينالهجرةسفرفينزلفيماوالصحيح.الهجرةقبلنزلماوالمكي

التي8[ه]القصص/(%االقرةعلئثفرضألذىإن>:كايةوالمدينة

مرادهماالمذكورانوالامران،مدنيأنهالهجرةطريقمنبالجحفةنزلت

البيت."سابقراو"وقول:بقولهالمؤلف

:الراويقولللنسخالمثبتةالأدلةمنأنيعني"الناسخ"وقوله:وقوله

فلا-بالتنكير-ناسخهذا:قالإنلا-بالتعريف-الناسخهوالنصهذا

ووجه.للحنابلةخلافاوالمالكيةالشافعيةجمهورعندالنسخبهيثبت

نأعلىيدل-بالتعريف-الناسخهوهذا:قولهأن:بهالقائلعندالفرق

علىدليلالناسخوتعيين،الناسخعينإنماوهوغيرهعندثابتالنسخ

النسخثبوتعلىيدلفلا،ناسخهذا:قاللومابخلاف،خاصةمعرفة

.غيرهعليهيتابعهلامنهباجتهادذلكلهيطهروقد،)1(غيرهعند

.(249/):""الجمع:انظر(1)
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يتبعللأصلواحببوفقدعوالقئير................

الفصحففيتأخرومثفهيقتفيالصحابيراويهوكون948

معرفةفيثيرالتأاتركيعني"ح":لقولهمقدممفعول"ثيرالتأ":قوله

الأصلية،البراءةهوالذيللأصلالنصينمنواحدبموافقةالمتأخر

متأخراكونهعلىذلكيدللاالاصليةالذمةلبراءةالنصينمنفالموافق

الشرعمخالفةالأصلانإلىنظراذلكزعملمنخلافا،الاخرينسخحتى

ودع،ذلكمنمانحلاإذ،أولالهاالموافقورودبجوازمردودوهولها

.الاسلامفيآخرراويقتفيالحديثينلأحدالراويالصحأبيبكونأيضاالتأثير

متأخرأحدهماكانإذاالمختلفينالحديثينراوييأن:وإيضاحه

فلاكعمارالسابقينأحدمع،خيبرعامأسلمالذيهريرةكأبيالاسلام

إسلاماالأسبقروايةتكونانلجواز،حديثهتاخرإسلامهتأخريقتضي

الاسلامتأخرلأننظراذلكزعملمنخلافا،إسلاماالأحدثروايةبعد

الرواية.تأخرمظنةمن

بتأخرأيضاالتاثيريتركأنهيعني"المصحففيتأخر"ومثله:وقوله

فيسابقةالمصحففيالمتأخرةتكونأنلجوازالمصحففيالاية

المصحف،اخرفيوهوقرأسورةصدرنزلمااولانترىالا،النزول

فيلتأخرهافيهللأخيرةناسخةالمصحففيالأولىتكونأنجازولذا

أزواجك<لكاضللناإنا>وكاية.المصحفترتيبفيتقدمتوإنالنزول

52[]الأحزاب/(النساللثمجللا>:لقولهناسخةفانها05[/]الاحزاب

تعالى.اللهعندوالعلم،المصحففيقبلهاأنهامعالقولينأصحعلى
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الستهكتاب

:لبيد)1(قولومنه،الطريقةاللغةفيالسنة

وامامهاسنةقومولكلآباؤهملهمسنتمعشرمن

بقوله:المؤلفعرفهاواصطلاخا

بالطويلكليسصفةمنالرسولالىانضافماوهي094

والخبرالحديث.يتقريزهانحصرالفعلوفيوالفعلوالقول194

الصفاتمنغ!يالهالنبيإلىانتسبماهياصطلاحاالسنةأنيعني

فيويدخل،والافعالالأقوالومن،بالقصيرولابالطويلليسككونه

نأإلىوأشار،يأتيكماباطلعلىاحدايقرلالأنه؛مج!وتقريرهالأفعال

سرإذاسيماولا"تقريرهانحصرالفعل"وفي:بقولهضمنيفعلالتقرير

الاقدامهذه:وزيدأسامةفيمجززقولمنكسرورهعليهقررالذيبالفعل

)2(
بالقافة.النسبثبوتالعلماءبعضأخذثمومن.بعضمن..

ومثال،بباطليهملا!مولانه،والهمالاشارةالفعلفيويدخل

.حدرد)3(أبيابنعلىدينهشطريضعأنمالكبنلكعبشارتهإ:لاشارةا

)1(

)2(

)3(

معلقته.ضمن(917)ص/:""ديوانه

اللهرضي-عائشةحديثمن(1)945رقمومسلم0677(،)رقمالبخاريأخرج

.-عنها

مالكبنكعبحديثمن)1558(رقمومسلم)457(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-
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الشافعيقالولذلكالاستسقاء،فيالرداءبتنكيسهمه:الهمومثال

)1(وِ
بسنيته.

والسنةوالخبرالحديثأنيعني،إلخ"الحديث"كذي:وقوله

وجميعهومعصومأنهبينسنةع!النبيأفعالأنبينولما،مترادفةألفاظ

بقوله:عنهالمنهيفيالوقوعمنالأنبياء

........................عنهئهوامماعصمواوالأنبياء294

معصية،منهمتقعفلابالطاعةالقدرةتخصيص-بالكسر-العصمة

عليها.إقرارهمعدممعالخسةغيرصغيرةخصوصعليهمالبعضجازو

فيوقال121[،]طه/(رثوءادم>وعصئ:تعالىقال:قيلفان

سورةفييوسفإخوةعنوذكر24[،]يوسف/<بهاوهثم>:يوسف

.والكذبوالعقوقالرحمقطععلىدلمايوسف

وسبب،ناسياالشجرةفأكلالعهدنسيأنه:آدمقصةعنفالجواب

أحداانعقلهفييخطرلاآدملان،باللهوخلفهلهالشيطانغرورنسيانه

لتولنذعهذنا>:قالمغرورناسأنهاللهوذكر،الكذبعلىبادلهيحلف

.[22/]الاعراف<بغسورئنهمافد>:لوقا،[511طه/]<فثسىقتلمنمءاد

كانوما،عليهايصمملمقلبخطرةبانهايوسفهمعنويجاب

أصلامنهيقعلمالهمبأنالبعضوأجاب.بهمؤاخذةلاكذلكالهممن

رقمالبخارياخرجهالرداءقلبوحديث055(،)2/954-:"الام"انظر)1(

.-عنهاللهرضي-زيدبنعبداللهحديثمن)498(رقمومسلم،(001)5
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.24[]يوسف/رئه-<برهنرءاأنلولابهاوهم>:بقولهالشرطعلىلتعليقه

.(انبياء)1ليسواانهمالتحقيقبانيوسفإخوةوعن

فولوا>:تعالىقولهوهونبوتهمعلىيدلماالقرانفي:قيلفان

والأستباط<-:قولهالى-إلبزهمإكأنزلوماالثناانزلومآباللهءا!ا

والأسباط،الاسباطإلىالوحينزولعلىدليلذلكففي136[]البقرة/

.يعقوباولاد

عشرةالاثنيإسرائيلبنيقبائلبالاسباطالمرادان:فالجواب

اثنتىوقظعنفم>:تعالىقولهلهذاويدل،إليهميوحىكثيروننبياءاوفيهم

ه[061/]الاعراف<أمماأشباطاعثتزه

تقدممااللهئيغفرلك>:قولهفيالذنبمنغ!ييهالنبيإلىضيفوما

.[2/الشرح](وزركعنثووضعنا>:قولهفيلوزروا،[2/الفتح](بثذمن

كما،ذنبكأنهالاولىخلافالانبياءعلىيعداللهبانعنهفيجاب

:)2(بعضهموقال،المقربينسيئاتالأبرارحسنات:يقال

صغائرالصغيرالرجلوكبائركبائرالكبيرالرجلفصغائر

قبلالعملفيالتقصيرمنكانماوالوزربالذنبالمرادأنأو

علىيدلومما.القولهذايساعدلا*تاخروما>:قولهولكن،النبوة

43[]التوبة/لهؤ(أذنتعنرصِلىلله>عفا:تعالىقولهالاولالجواب

)1(

)2(

":المسائل"جامعفيانظرهاذلكترجيحفيرسالةتيميةابنالاسلامولشيخ

.)3/592(

.أجدهلم
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فإذا>؟قالكمافيهلهاللهذنماإلايفعللم!ؤوهوذنبايستلزمفالعفو

.[62]النور/(منهتمشئتلمنفآذنشآنهملغنأشمدلؤك

الكذبومن،وبعدهاالنبوةقبلالكفرمنالأنبياءعصمةوالحاصل

منوعصمتهم،الجمهورعندسهواأوونسيانا،إجماعاعمدابلغوافيما

نانسياأوسهواوكذا،للحشويةخلافالحقاوهوالجمهورعنداعمدئرالكبا

نإكثيرمنهموقوعهافأجازالصغائروأما.المحققينبعضاختارهماعلى

بالفعل.منهمتقعلم:يقولونالمجوزينوأكثر،خسةصغائرغيركانت

تفكهلهميكنولا....................

الرفيعمنالزلفىنيةأوللتشريعذاكبلبجائز394

يأللتفكهالجائزيفعلونلاوالسلامالصلاةعليهمالانبياءأنيعني

نية"أولاممهمتشريعاذلكيفعلونوإنماالدنيا،فيوالرغبةالتلذذ

بنيةوالشربكالاكل)1(،تعالىاللهوهو"الرفيع"منالقربىأي"الزلفى

.العبادةعلىالتقوي

فهمقدمنهالفعلجوازبهعلمفعلعنللنبيفالضمت494

هريرةأبيحديثرواياتبعضفياللهاسماءمنانهعلى"الرفيع"اسمجاء)1(

والطبرانيالدعاءفيالدنياابيابنخرجه،الحسنىالاسماءسردفيالمعروف

الدرفي-كماوالبيهقيوأبونعيممردويهوابن)1/63(،:والحاكموابوالشيخ

فيكما،السلفبعضعنالاسمهذاوجاء.يصحولا-.3027/المنثور:

":الاسلاميةالجيوس"اجتماعفيالقيمابنساقهاالتيالسنةفيالمزنيرسالة

121(.)ص/

316



احدايقزلا!حالهمحمداسيدناانالأنبياءعصمةمنيعلمانهيعني

لسكوتهعرفإذاإلاجائزفهوعليهوسكتبهعلمفعلفكل،باطلعلى

للجزية.مؤدياكافراذمياالصلاةتركعلىاقرلوكما،موجبعليه

للتنزيهأنةمبيناللمكروهيفعلوربما594

القربفممنيشربأنكالنهيالقربمنجانبهفيفصار694

تنزيهيةكراهتهانليبينالمكروهاتبعضفعلربما!طالمجهلنبياانيعني

ماذلكامثلةومن،تبليغحينئذلأنهحقهفيلمحربةفيصيرحرامغيروانه

فممنشربثم،()1القربةفممنالشربعننهى!ي!انهمنالمؤلفذكره

المنع.عدمليبين)2(القربة

ملهفليسلشرب1وكالأكلالجبلهفيالمركوزوفعله794

البشرية،الجبلةتقتضيهاالتيايالجبلية!ج!النبيافعالانيعني

اصطلاحا،السنةحدفيتدخللا=والقعودوالقياموالشربكالأكل

لان،والطريقةالشريعةالملةواصل"ملهفليس":بمولهالمرادهووذلك

البشريالطبعلانبلوالاستنانالتشريعلاجلتفعللمالجبليةالافعال

)1(

)2(

رضي-هريرةبيحديثمن06()9رقمومسلم)5627(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهمااللهرضي-عباسابنيثحدمن(265)9رقمالبخاريخرجهوا.-عنهالله

وفيه-عنهااللهرضي-سليمامحديثمن(28274رقم4614/)5:أحمداخرجه

عبدالرحمنحديثمن)3423(رقمماجهوابن،()2918رقموالترمذي.ضعف

غريب.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال.كبشةجدتهعنعمرةبيابن
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الفعل.ذلكجوازتفيدأنهاوالحق،يقتضيها

........................الوصفلمحغيرمن894

مااصطلاحاالسنةفيتدخللاالجبليةالافعالكونمحلأنيعني

فانهاصفاتهامراعاةاي""لمحمعاما،عليهاوقعتالتيصفاتهاتراعلم

يليه،مماويأكلبيمينهيأكلكونهمنالاكلصفةكمراعاة،السنةمن

الاناء،فييتنفسولابيمينهالاناءيأخذككونهالشربصفةومراعاة

لشربوالاكلأصلكانوانالسنةمنكلهذلكفإن،ذلكمثالو

اصطلاحا.منها-ليسامثلا-

حصلترذدفلففيهشزغااحتمل....و[لذي.......

:أقسامثلاثةوالجبلةالتشريعباعتبارلمج!النبيأفعالنولااعلم

والفعل""والقول:المؤلفقولفيتقدموقد،للتشريعمتمحضقسم

إلخ.المركوز""وفعله:قولهفيتقدموقد،للجبلةمتمحضوق!م.إلخ

وقد،تقتضيهالجبلةأنمعبعبادةمقترناوقعلكونهلكليهمامحتملوقسم

هووذلك،للأمريناحتمالهأجلمنفيهاختلفواأي،العلماءفيهتردد

لهومثلتردد((.قلففيهشرعااحتمل"والذي:المؤلفقولمعنى

إجمن:بمثاالمؤلف

فيركوبه:يقولفبعضهم،الوداعحجةفيلمجمركوبه:الاول

ليسالحجفيفالركوب،الحجغيرفييركبكانلانهجبفيفعلالحج

فعلهغ!يهالنبيلانسنةهو:يقولوبعضهم،منهأفضلفيهوالمشيبسنة
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بقوله:المؤلفمرادهووهذا،(1")مناسككمعني"خذوا:وقال

................يجريعليهرإكبافالحج994

الايمنجنبهعلى!ي!يضجعها)2(كانالتيالضجعة:الثانيالمثال

لانهجبليفعللانهاتسنلا:يقولونفالاكثرون،الصيحصلاةقبل

لها!ح!فعلهلكثرةسنة:يقولوبعضهم،بالليلالقيامتعبمناستراحة

بقوله:المؤلفمرادهووهذا،الصيحصلاةقبل

الفجرصلاةبعدكضجعة....................

.)3(الصلاةصحةفيشرطافجعلهاالظاهريةبعضوشذ

كداءمنالدخول:والتشريعالجبلةبينالمترددالفعلامثلةومن

طريقمنالمصلىإلىوالخروجبالمحصبوالنزول،كدىمنوالخروج

العيد.يوماخرطريقمنوالنزول

القويهوفيهفالاستواجليوحكفهوغيزه005

....................تخصيصغيرمن105

كانإذاالتشريعيوهوبجبليليسالذيغ!ي!النبيفعلانيعني

مثلا--واجبلانهفعلهانهعرفايغ!ي!النبيإلىبالنسبةالحكممعروف

ياالقوبدهوالفعلذلكحكمفيمعهالامةفاستواء،مباحاومندوباو

.-عنهاللهرضي-جابرحديثمن()7912رقممسلماخرجه()1

يضطجعها.:طوفيكذا)2(

.(691)3/:""المحلىفيكماحزمابنقولوهو)3(
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وتزويجكالوصالبهخصوصهعلىمنفصلدليلدلإذاإلا،الصحيحهو

لاالعمومع!ؤأفعالهفيالأصلأنالقولهذاوحاصل.أربعمنأكثر

علىلدليلإلابهالفعلحكميختص:وقيل،لدليلإلابهالخصوص

إليه،بالنسبةحكمهالمعروفالفعلفيالكلاموهذا،معهالأمةاستواء

."تجهلفيهالصفةما"وكل:قولهفيفسيأتيالمجهولأما

ظهراوامتثالوبالبيانيرىوبالنص........

الأمةمعهفيهتستويحكمهالمعروفالتشريعيلمج!فعلهأنقدملما

:فقالحكمهبهايعرفالتيالطرقالبيتهذافيبين،الصحيحعلى

تعلمع!حيهالنبيإلىبالنسبةالفعلحكممعرفةأنيعنييرى""وبالنص

جائز.اومندوباوواجبالفعلهذا:ع!حيهقاللوكما،ذلكعلىبالنص

منلمصبيانابكونهالفعلحكمويعرفأي"وبالبيان":وقوله

منالسارقيدع!ي!وقطعه،المبينحكملهالبيانلأن،إجمالفيهالقران

فاقطعووألسارلمحةلسارقو>:قولهفيالمذكورالقطعمحللبيانا!وع

لواجب.بيانلانهواجبالكوعمنالقطعانعلىيدل38[/]المائدةيهما<أيد

الامتثالسبيلعلىع!ي!منهالفعلوقوعانيعني""وامتثال:وقوله

بدرهم،تصدق:الوجوبسبيلعلىقاللوكما،وجوبهمنهيعرفلأمر

أمرلامتثالفعللأنه؛واجبالفعلهذاأنفيعلم،للأمرامتثالاعؤففعل

واجب.

؟للامتثالحاجةفأيالأمرمنيعلموجوبه:قيلفان

الاولى:؛فائدتانلهاالامتثالمنوجوبهمعرفةأن:فالجواب
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.والامتثالالامر:وهماطريقينمناستفيدحيثالحكمثبوتتوكيد

.الوجوهبعضعلىبهالمأمورإجزاءتوقفتوهمدفع:والثانية

بالقضاءوسمقدكذاكالئداءعلموللوجوب205

"بالعلم"فمراده،الاذانالصلاةوجوبعلاماتمننيعني

الفعلحكمبهايعرفالتيالطرقمنأي،الاذانوب"النداء"العلامة

علىدلالاستقراءلان؛لهاالمؤذنالصلاةوجوبعلىيدلفانه،الاذان

منأنيعتيبالقضاء"وسمقدكذاك":وقوله.بالواجبةالاذاناختصاص

كماالفجرركعتيإلاقضائهوجوبالمالكيةعندالفعلوجوبعلامات

("فللزوالهيلاإفرضغيريقضى"ولا:بقوله()1المختصر""فيلهأشار

الاسبابوذواتكالعيدينالفرضغيربقضاءيقولمنقولعلىأما

.)2(الوجوبعلىيدللاعندهفالقضاءكالشافعي

البصيرمنللاستقراوسمللتعزيرجلبانوالتزذ305

الاستقراءلان،تاركهتعزيرالفعل)3(وجوبعلاماتمنأنيعني

يعزرفلاحرامارتكابعلىلاإيعزرلالمجي!أنهاثبتوالعلمالبصراهلمن

إلافعلعلىيعزرولا،الفعللوجوبحراماالترككانإذاإلاترفيعلى

تعالى"اللهلمعصيةالإمام"وعزر:"المختصر")4(فيقالحراماكانإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

34(.)ص/خليلمختصريعني

01-11(.)2/البنود":"نشرانظر

الاصل.فيتكررت

.265()ص/
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واجب.تركأوحرامفعلفيمنحصرةوالمعصية

الندبفسيمىالإيجابقيدعنالفزبلقصدتمحضوما405

إذالندبتيهعلامةاللهإلىبهالتقربلقصدالفعلتمحضأنيعني

عليه.اطلأعلاباطنأمرالقربةقصد:قيلفان.الوجوبقيدعنتجرد

الفعلبذلكالقربةقصدعلىالقرينةبدلالةيعرفأنه:فالجواب

والمتمحض،وقرينتهالوجوبدليلينتفيبأنالوجوبقيدعنمجردا

ذلك.غيرأوذكراوصوماأوصلاةيكونالقربةلقصد

ئجعلالأصحفيفللوجوبئجهلفيهالصفةماوكل505

الحكممجهولايالصفةمجهولكانإذاغ!يمالنبيفعلانيعني

لاإذأحوطلأنهالأمةوعلىعليهالوجوبعلىيحملفإنه،إليهبالنسبة

(فخذوهالرسولءاننكموما>:قالاللهولان،بهلاإالعهدةمنالخروجيتيقن

دهرسولفىلكتمكانلند>:قالاللهولأنآتانا،مماوفعله7[]الحشر/

النبيخلعلمانعالهمخلعواالصحابةولان،21[/]الاحزاب(أشؤخ!نة

علىوقررهمحكمه!ممعفعلهعلىتابعوهفقد،الصلاةفينعله!!

.(1أذى)باطنهافياناخبرهجبريللأنخلعهاانهاخبرهمحيثذلك

فيوالدارمي65(،)0رقموابوداود(،11531رقم243)17/:احمداخرجه)1(

رقم""الاحسانحبانوابن(،01)17رقمخزيمةوابن(،)1418رقم""مسنده

.-عنهاللهرضي-لخدرياسعيدبيأيثحدمنوغيرهم(1/062):لحاكموا،(5812)

ورجح-،مسلمشرطعلى-والحاكمحبانوابنخزيمةابنصححهوالحديث

اتصاله.33(0)رقم""العللفيابوحاتم
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علىالفعلأرجحيةعلىدلع!يمفعلهإذ،الندبعلىيحمل:وقيل

منفصل.دليلإلىيحتاجبتركهالاثملأن،الوجوبعلىيدلولمالترك

ءانمبهمومآ>:وقولهأشره(لمحهرسولفىلكثملهدا>:قولهإن:وقالوا

يعلملمفيمالاإليهبالنسبةحكمهعلمفيماذلكأنالاية(فخذوهلرسول

الامرنفسفيالحكمالمجهولفعلهكانلوإذ،المسألةكهذهحكمه

لم=الاحوطبأنهمعللينالوجوبسبيلعلى5وفعلنالمجمحقهفيمندوبا

الامر.نفسفيلهمتبعينثكن

،وجوبتقدمإذالاإيشرعلالاحتياطانبأأحوطكونهعنوأجابوا

عينجهلإنالخمسصلاة:الأولمثال.الأصلهوالوجوبثبوتأو

.نحوهوألغيمالهلاليرلمإذارمضانمنالثلاثينصوم:الثانيومثال،المنسية

،الاحتياطيلزمفلا،الاصلثبوتهيكنولموجوبيتقدملمإذااما

،وجوبفيهايتقدملمالمسألةوهذه،رمضانهلالفيالشكيومكصوم

.القولهذاأهلعندالاصلهوفيهاالثبوتيكنولم

الفعلفيالمتابعةمجردليسموجبهبأننعالهمخلعهمعنوأجابوا

!يم:بقولهوذلكالصلاةهيئاتفيالمتابعةموجبهبلالحكمالمجهول

.(1)"أصليرأيتمونيكما"صلوا

للمؤلف.وسيأتي،بالوقفوقيل،الجوازعلىيحمل:وقيل

علىالحملالأقوالهذهأصحأن-كالمؤلف-واحدغيروذكر

بنمالكحديثمن)674(رقممسلمفيصلهو)631(،رقمالبخاريأخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-الحويرث
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الشاقعيةوبعضالقصاروابنوالابهريمالكمذهبوهو،الوجوب

الحنابلة.منوكثيرالحنفيةوبعض

قمنبالاباحةفهوفقدوإنالتقربقصدمعوقيل605

جهلالذي!يمفعلهإن:قالالباجيئأنيعني،(للباجي)1القولهذا

وقال،لإباحةافعلىوالا،قصدالقربةظهرإنالوجوبعلىيحملحكمه

فللاباحة.والافللندبالقربةقصدظهرإن:أيضاالمالكيةبعض

علىحملالقربةقصدظهرإنأنههذاالباجيقول:قيلفان

-تقدمكما-الندبعلامةللقربةالتمحضأنمنتقدممايناقيالوجوب

.الوجوبقيدعنتجردإذا

قصدالباجيعندالقربةبقصدالمرادبأنهذاعنبعضهمأجابفقد

قصدهوالندبسيمىهوالذيالقربةوقصد،للأمةالفعلببيانالتقرب

وفتحهاالميمبكسر"قمن":وقوله.أعلملىتعاوالله،لفعلابنفسلتقربا

وجدير.حقيقبمعنى

[لبصيرنمىللقاضيوالوقفالأخيرمالكعنرويوقد705

إمامعنهرواه،الاباحةوهوالاخيرالقولمالكعنرويأنهيعني

البصيرأنيعنيإلخ"للقاضي"والوقف:وقوله.والامدي)3()2(الحرمين

)1(

)2(

)3(

ء316(/)1:"الفصول"إحكامانظر

عنهحكاهوقد.المسألةهذهفيلمالكعزو(157161-)1/:""البرهانفيليس

.(13)2/:"النشر"في

.(1!9)1/:"الاحكام"انظر
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ووجه)1(،الباقلانيبكرأبيللقاضيبالوقفالقولنسبالاصولبعلم

والاباحة.والندبللوجوبالفعلاحتمالبالوقفالقول

جلامتكررا4وقوفعلتقابلاإنالأخيزوالناسخ805

حكما،متضفناالتكراريقتضيقولمنهصدرإذا!يمالنبيأنيعني

عاشوراءيومصوم:قاللوكما،القولذلكيناقضفعلمنهوصدر

إذاللأولناسخالفعلأوالقولمنالمتأخرفان،يصمهولم،عليواجب

قوله:فهوجهلفإن،المتأخرعرف

الوقفورأيمرخحبينخلفذوجهلهعندوالزأي905

فرأيالمتعارضبنوالفعلالقولمنالمتأخرجهلإنأنهيعني

الفعل،رجحمنومنهم،القولرجحمنفمنهم،ذلكفيمختلفالعلماء

بالوقف.قالمنومنهم

مضىالذيوالناسخفقطفيناتعارضابناخصانوالقوذ051

التفصيلذلكفيهوالجهلالدليلأذنسيبالفإن511

!ر،دونهبالأمةمختصاكانإذاللفعلالمعارضالقولأنيعني

لأن،!شيىحقهفييتعارضاولمالأمةخصوصفيوالفعلالقولتعارض

إذاالأمةفيتعارضهماومحل،الفعليعارضحتىأصلايتناولهلمالقول

عاشوراءصوم:قاللوكما.الفعلفيمعهالأمةاستواءعلىالدلبلدل

متعارضانإذاوالفعلفالقول،لأمتهتشريعاصومهوترك،عليكمواجب

.""البرهانفيالجويعيلهعزاه()1
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وقيل،الفعليرجحفقيل؛جهلوان،ناسخمنهماوالمتاخرالامةحقفي

قوله:معنىهووذلك،تقدممانحوعلىبالوقفوقيل،القوليرجح

."التفصيلذلكفي"والجهل:وقوله"مضىالذي"والناسخ

الامةفيتعارضهمامحلأنيعني"الدليلأذنبالتأسيإن":وقوله

الفعل،فيبهالاقتداءعلىالدليلدلأيبالتأسيالدليلأذنإذافيما

نإأما،الاقتداءوهوبالتأسيالدليلأعلمأيالاعلامبمعنىهنا"و"أذن

الامةحقفيبينهمامعارضةفلا،الفعلفيالتأسيعلىالدليليدللم

يمنعوجهعلىشياينبينالتقابل:هوالاصطلاحفيوالتعارض.أيضا

.مقتضاهبعضاوالاخرمقتضىمنهماكل

بداقبلفمانصلهبهو[لاقتداغيرهيعموان512

النصأنوالحالالامةمع!ي!النبييشملكانإذاالقولأنيعني

ماحكمالمسألةفحكم،للقولالمعارضالفعلفيمثلهالامةأنعلىدل

جهلوإن،علمإنالامةوحقحقهفيناسخالمتأخرأنوهو،قبلمضى

ومفهوم.الوقفأوالفعلأوالقولترجيحبينالمتقدمفالخلافالمتأخر

فيالتعارضكانبهخاصاكانإذاالفعلأن"نصلهبه"والاقتدا:قوله

الامة.دونفقطحقه

لنصاليسالقولفيهيكانخصابفعلالقولطحقهفي513

ولكنجم!يمالنبييشملكمومهوكانعامبحكمنصجاءإذاانهيعني

يدلالنبيفعلفان،!ك!يهالنبيفعلوعازضهالعموميظاهرإلايشملهلا

عن،كنهيهالامةدونبهيختصالفعلنوالعمومفيداخلغيرأنهعلى
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علىدلفعلهلماأنهإلاع!جملهالوصالكراهةشمولظاهرهفإن،الوصال

دلالةمعأربعمنأكثروكتزويجه،بغيرهالوصالعنالنهياختصاص

المنع.علىالقرانظاهر

الأحوالمنحالةكلفيالأفعالتعازفقيكنولم514

لاالفعللان،القولعنتجردتإنتتعارضلاالافعالانيعني

الافعالبينالتعارضيقعحتىلهعمومولا،شخصياإلاالخارجفييقع

.وغيرهما)2(والرهوني()1الحاجبابنقالكما

رافعاكانالفعلينفاخزلامعابحكم4القويذوان515

يقترنلمإذامحلهالأفعالتعارضعدممنتقدمماأنيعني

ناسخااخرهماكانبهمااقترنفان،الحكمثبوتعلىيدل4قوبالفعلين

وردالقوللان،الخوفصلاةكيفيات:بهالقائلعندومثاله،للأول

فتكون")3(،اصليرأيتمونيكما"صلوا:!ي!بقولهفيهاالحكمببيان

وقوله:.بقولمثبتالحكملانقبلها؛لماناسخةالاخيرةالكيفية

بثبوته.وارداأيبالحكملامعاالقوليكنوإنأيلامعا""بحكم

الترجيحرويعنهومالكصحيحبعضهمعندوالئل516

فأية،صحيحةكلهاالفعلكيفياتبأنيقولالعلماءبعضأنيعني

)1(

)2(

)3(

.(1605/):"الشرحمع-المختصر"انظر

.(1516-)2/:و"النشر"،(291)4/:"المحيطالبحر"انظر

تخريجه.مد

327



تعارضعدمعلىبناءصحيحةفهيفعلهاالخوفصلاةمنصلاةكيفية

رحمه-أنسبنمالكعنوروي،للحكممثبتبقولاقترنتولوالأفعال

التيأو،للخشوعأقربهيالتيفتتعينالفعلكيفياتبينالترجيح-الله

.المرجحاتمنذلكونحو،لاافعااقلهي

التخييرهوفالأولىاليه-المصيرعدمقدماوحيث517

الفعلينلأحدمرجحيوجدلمإذابالترجيحالقولعلىأنهيعني

فقوله:،شاءالافعالاييفعلانفيالمكلفتخييرفالأولىالاخرعلى

مرجح.وجودبعدمأي"إليهالمصيرعدم"

الوضعقبلال!هعليهصلىبشرعمكففايكنولم518

الوضعقبلالانبياءمنأحدبشرعمكلفايكنلمع!ممالنبيأنيعني

بقوله:ليهإأشارفقدعليهلوحيانزولبعدوأما،عليهلوحيانزولقبلأي

انتفىبالنصالتكليفاذاإلاكلفابعدوالأمةوهو951

سئمعااليهداعيكنولمشرعافيماوالخلفلاوقيل052

قبلهممنبشرعمكلفونالوحينزولبعدوأمتهع!يوالنبيأنيعني

لمنشرعاكانأنهبشرعناثبتفيماالخلافهذاومحل،للشافعيخلافا

المؤلفمرادهماالقيدانوهذان،لناشرعنهشرجمنافييثبتولمقبلنا

هل:مسألةهيالمسألةوهذه.البيت"..،شرعافيما"والخلف:بقوله

:حالاتثلاثلهاأنفيهاالمقاموتحقيقلنا؟شرعقبلنامنشرع

ماوهي،خلافبلالناشرعافيهاقبلنامنشرعيكونأن:الأولى

شرعنهشرعنافيلنانصثمقبلنا،لمنشرعاكاننهشرعنافيثبتإذا
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كئبتاعلتهتم>:بقولهقبلنالمنشرعاكانأنهبئناللهلان،كالقصاصلنا

أيضالناشرعأنهعلىونص،الآية45[]المائدة/(بالتفسالئفسأنفي!ثا

لآية.ا[781/]البقرة(القصاصعدئكمكئبءامنواالذينييماثا>:قولهفي

صورتين؛فيوهي،خلافبلافيهالناشرعاليس:الثانية

:والاخرى.شرعهممنانهزعمواولوصلابشرعنايثبتمالم:إحداهما

كالآصار،لناشرعاليسانهعلىلناونصلهمشرعاكانانهبشرعناماثبت

يقتلواانإسرائيلبنيعلىكإيجابه،قبلنامنعلىشرعتالتيوالاثقال

بارليهخكفتوبوا>:قولهفيالمنصوصالعجلعبادةمنتوبةانفسهم

تعالى:قالكماعنارفعتالآصارهذهفان54[]البقرة/(أنفسكئمفأقئلوا

157[.]الاعراف/(!هوكانتلتيلأغلالوإصرهتمعنهموي!نع>

)1(ء..
علتناولالخملرثنا>:قرالما!والنبىان("مسلم"صحيحلمحيوتبت

."فعلتقد:اللهقالقبلنا(منائذيىعلىكمماصحمفتواصرا

شرعاكانانهبشرعناثبتإذاماوهي،الخلافمحلهي:الثالثة

،مشروعغيرولالنامشروعانهعلىشرعنافيينصولمقبلتالمن

ذكرماانه:الجمهوروحخة،للشافعيخلافالناشرعانهعلىوالجمهور

لاؤليعترةقصحصهمفىلدا>:تعالىقالكماللاعتبارلاإشرعنافيلنا

فيتعالىحضوقد،العملالاعتباروثمرةأ[،11]يوسف/(لألئت

الماضية.الاممبأحواللاعتباراعلىكثيرةآيات

.-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن()126رقم(1)
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الانعامسورةفيالانبياءذكرلمااللهان:الجمهوربهاستدلومما

09[،]الانعام/دظ(!قبهدلهمللههدىلذفيوليهك>:مج!يمللنبيقال

الخطابتحتتدخلالامةوأن،للوجوبالامرأنالاصحانتقدموقد

وصىماألدينمنلكملتيح!>:لىتعابقولهايضاواستدلوا.غ!يمبهالخاص

منلذفيسننوئهدينبم>:وبقوله،الاية13[]الشورى/<نوحابهء

26[هقبطحم<]النساء/

بقولهلناشرعاليسقبلنامنشرعانعلى)1(الشافعيالامامواحتج

الهدىإن:وقال[48/]المائدة(ومنهاجأشزعةمنكمجعلنالكل>:تعالى

الدين(منلكمش!خ!>:قولهفيوالديندط<!فبهدلهم>:قولهفى

.المذكورةالايةبدليلالعمليةالفروعدونالعقائدبهالمراد

عن")2(البخاري"صحيحفيثبتلمابذلكيختصلاأنهوالحق

:فقال)ض(؟فيالسجدةاخذتاينمن:عباسابنسألأنهمجاهد

فبهدلهمأللههديألذفيوليهك>:قولهإلى!داوءذريته>ومن

مرفوعصريحنصفهذا.غ!يماللهرسولفسجدهاداودفسجدها<د!

فيداخلالتلاوةسجودانعلى"البخاري"صحيحفيثابتمج!يمالنبيإلى

عدمفظهر،بالاجماعالعقائدمنليسوهو(أ!دطفبهدلهم>:قوله

ئد.بالعقالاخمصاصا

جعلنالكل>:تعالىبقولهالشافعياحتجاجعنالجمهوروأجاب

)1(

)2(

.(112)2/:"الادلة!قواطعانظر

5(48)70رقم
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مازيادةاومشروعاكانمابعضنسخبهاالمرادبأنومنهاجأ(شزعةمنكم

يستدلونالعلماءيزلولم،النزاعمحلمنليسوكلاهمامشروعايكنلم

نأعلىوغيرهمالمالكيةكاستدلال،الماضيةبالقصصالاحكامعلى

القميصشققرينةيوسفشاهدبجعلالبينةفيتكفيربماالجازمةالقرينة

قوله:فيالمنصوصالعزيزةامروكذبيوسفصدقمقتضيةدبرمن

!الجمرمنمبصه-فررءافلما>:قولهإلى(أقلهامنشاهدوشهد>

عنتكفيالقرينةصارتولذا،الاية2[ط26]يوسف/(نييدكنمنإنه-

رائحةنكهتهمنفشماستنكهمنإن:ماللنكقول،كثيرةأمورفيالبينة

ولمتزوجهاالتيالزوجةوكمسيس)1(.الشاربجلديجلدأنهالخمر

علىاعتماداالزوجةعينشهادتهنتتبتلانساءمعإليهوزفتيرها

بينةغيرمنأكلهفيباحبالطعامالوليدةأوالصبييأتيهوكالضيف.القرينة

تبطلهاالقرينةأنأيضاوغيرهمالمالكيةوكأخذ.القرينةعلىاعتمادا

علىالسخلةدمجعلواحيث،وأولادهيعقوبقصةمنمنهاأقوىقرينة

أكلهيوسفأنفيصدقهمعلىلهمقرينةالدمليكونيوسفقميص

:فقالالقميصشقعدموهيمنهاأقوىبقرينةيعقوبفأبطلها،الذئب

؟!قميصهيشقولايوسفيقتلكيساحليماالذئبكانمتى!اللهسبحان

سولتبلقالكذلبلدوص!يصه-عكووجإ>:قولهفيعنهماللهذكرهكما

لاية.ا[18]يوسف/(أمراأنفم!سكئملكئم

.(4994/):"المدونة"تهذيبانظر(1)
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قصةفيتعالىقولهمنالغرمضمانجوازوغيرهمالمالكيةوكأخذ

.(أصفئزجميص-بهوأنابعيرخلبه-جاءولمن>:خوتهوايوسف

منبالكفالةعندهمالمعروفالوجهضمانالشافعيةبعضوكأخذ

توتونحتىمعخأرسلولن>:قولهفيالمنصوصوأولادهيعقوبقصة

لاية.ا[66/]يوسف(بكتممجاطانلآبهتلتاشنياللهمفمؤثقا

موسىقصةفيقولهمنالاجارةمدةطولجوازالحنابلةوكأخذ

حجج(ثمنى>:قولهإلى<آتنتيإضدىأنكحكأنارلدإني>:وشعيب

.[27/]القصص

من؟حجةلكأبقيت؟بللخصمالإعذاروجوبالمالكيةوكأخذ

ولأاذبحسهأوشديداعذابالاشكذنجه>:والهدهدسليمانقصةفيقوله

للخصمالتلومنأيضاوكأخذهم.2[1]النمل/:*إ(أمبينبسلطنلسا

وقومه:صالحقصةفيتعالىقولهمنأيامثلاثةالآجالانقضاءبعد

ابنلهذاواشار.الآية65[]هود/(أياوثبثةدارلمجمفيتمتحوافقال>

بقوله:"التحفة"فيعاصم

؟-تمتعواوأصلهثلاثة-.؟

قصةفيتعالىقولهالاوليامممنكراماتوقعجوازالعلماءوكأخذ

لاية،ا37[/عمران]آل<اللهعندمنهوقالثهذالثأنييمريمقال>:مريم

.جداكثيرةهذاوأمثال

انحصرالراويأونقمبىمقالوضعفيخبزكلمنالباطلوففهئم521

للحقمطابقغيرأنهوعرف!يوالنبيعنرويخبركلأنيعني
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موضوعايكونأنإما؛امريناحدمنيخلولافانهاليقينطرقمنبطريق

نا:رويبما)1(""الشرحفيالمؤلفلهومثل،غ!النبيعلىمكذوبااي

.)2(نفسهخلقتعالىالله

أن":ع!النبيعنهريرةأبيعنوغيره)3(مسلمرواهماأمثلتهومن

لاثنين،ايوموالشجر،الأحديومالجبالوخلق،السبتيومالتربةخلقالله

الخميس،يومالدوابوبث،الأربعاءيوموالنور،الثلاثاءيوموالمكروه

منصحتهعدميطهرالحديثهذافان"الجمعةميهالعصربعدادموخلق

<ايامستةفىبيتهماومالارضوألسموتظق>:قولهفينالقرنصمخالفة

منواحدوغير()المدينيبنوعلي)4(البخاريقالولذا.95[]الفرقان/

.عط!*)6(النبيلىإفرفعهالرواةبعضفغلطالاحباركعبكلاممننهإ:الحفاظ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)2/18(

أخرجه(...منهانفسهقخلقفعرقتفاجراهاالفرسخلقالله)إن:حديثيعني

.(123)رقم"الموضوعات"فيالجوزيوابن،2(19)6/:""الكاملفيعديابن

.العلماءباتفاقمكذوبحديثوهو

رقمخزيمةوابن(،1)4390رقم""الكبرىفيالنسائيواخرجه.)9278(رقم

1731().

.(134/)1:الكبير""التاريخفي

احدبأنأعلهلكنه)ص/487(.":والصفات"الاسماءفيالبيهقيعنهحكاه

الكذابين.احدإسنادهمناسقطرواته

"مجموعانظر،القيموابنتيميةابنالإسلامشيخبضعفهللقولانتصروقد

و"قاعدة445(،)2/443-:الصحيحوالجواب91(،)18/18-:"الفتاوى

=86(4-)ص/":المنيفو"المنار،تيميةلابنكلها188(186-)ص/:جليلة
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رواهما:ومثاله،الباطليزيلمامنهنقصالراوييكوننوإما

علىفانهذهليلتكم"أرأيتكم:قاللمج!يمالنبيانعمرابنعن)1(الشيخان

ابنقالأحد"اليومالأرضظهرعلىهوممنيبقىلامنهاسنةمئةرأس

""اليوملفظةيسمعوالمحيثغلطواأيمقالتهفيالناسفوهل:عمر

سنة.مئةرأسعلىالناسجميعانقراضفظنوا

والترغيبالتنفيروالغلطوالترهيبللنسيانوالوضع522

النسيان:منها-ع!تالتبيعلىالكذباي-الوضعاسبابانيعني

عنالترهيبقصد:ومنها.هوأنهمنهظناغيرهفيذكررواهلماالراويمن

ذلكفيالكراميةوضعتوقد،الطاعةفيالترغيبوقصد،المعصية

.رواهماغيرإلىالراويلسانيسبقبأنالغلط:ومنها.كثيرةأحاديث

عنالناسلتنفيرالعقولتقبلهالاأحاديثالزنادقةكوضعالتنفيرومنها

العاطف.بحذفمعطوف،التنفير"":وقوله.الشريعة

للكذبأنمها[لنبوةدعوىالعربخيزبعثأنوبعد523

قطعماإلىالخبرتقسيمفي-اللهرحمه-المؤلفمنشروعهذا

بالمقطوعوبدأ،منهمابواحدفيهيقطيعلموما،بصدقهقطعوما،بكذبه

بكذبهيقطيعع!تالنبيمبعثبعدالنبوةادعىمنأن:البيتومعنى.بكذبه

)1(

:"الكاشفة"الانوارفيالمعلميالشيخانالحديثلصحةانتصروممن.القيملابن

.()1883رقم"الصحيحة"السلسلةفيوالالباني،(188391-)ص/

.()2537رقمومسلم،(11)6رقمالبخارياخرجه
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ذلك،علىالمسلمينكإجماعالقاطعةللأدلة،بدليليطالبأنغيرمن

.[04/لاحزابا](لنبمنأتصوضاأدلهرسولولبهن>:لىتعاقولهونص

الفحصبعدالحديثذويعندنصمنوجوذهانتفىوما524

يأنمها("":قولهفيالمنصوبالضميرعلىعطف"ما":قوله

ولم!ؤالنبيإلىنسبحديثكلأيضاللكذبنمو،للكذبانمها

لا:وقيل.ناقلهبكذبالعادةلقضاء،التائموالتفتيشالبحثبعديوجد

أما،الأحاديثتدوينبعدوهذا،ناقلهصدقالعقللتجويزبكذبهيقطع

.غيرهعندليسمااحدهميرويانمنمانعفلاالصحابةكعصرذلكقبل

................للنبيينسبماوبعض525

آنم:أي"آنم"مفعولعلىعطفاأيضابالنصب""وبعض:قوله

أنهيعني،النبيعنالمرويةالاحاديثبعضقطعالهانسببمعنىللكذب

عنهرويانهبذلكالقطعووجه،يقلهلمماعليهقيل!حفالنبيبأنيقطع

يكونأنإما:امريناحدمنالامريخلوولا")1(علي"سيكذب:قالانه

القطعحصلقالهكانفان،عليهمكذوبايكوننوإما،الحديثهذاقال

الحديثوهذا.)2(عليهبهكذبفقديقلهلمكانوإن،عليهالكذببوقوع

.إسنادلهيعرفلا

)1(

)2(

5ارلمالحديث"هذا:(48)ص/"البيضاوياحاديث"تذريجفيالملقنابنقال

آخرفي"يكون:قالع!ي!اللهرسولأنهريرةابيعنمسلمأوائلفينعم،كذلك

وحاشيته.(141)ص/:"المعتبر"نظروا."كلىابوندجالونالزمان

للسبكي.892()2/:"المنهاجشرحو"الابهاج،61()7/:"السنةمنهاج"انظر
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الشنئيفيالاحادوخبر....................

تقرراقالهلولهانرىتواترانقلهدواعيحيث526

مفعولالضميرعلىعطفاأيضابالنصبالاحاد""وخبر:قوله

إلىمتوفرةالدواعيكانتإذاأيضاللكذبالآحادخبروآنم:أي"آنم"

لوإذ،آحادانقلهفيقادحتواترانقلهإلىالدواعيتوفرلان؛تواترانقله

المنبرعنالخطيبسقطلوكما،ذلكإلىالدواعيلتوفرتواترالنقلوقع

،للعادةلمخالفتهبكذبهيقطعفإنهواحدإلابهيخبرولمالجمعةيوم

مبتدا"دواعي":وقوله.صدقهالعقللتجويزبكذبهيقطعلا:وقيل

.خبره"لهانرى"!رجملة

وكافرمسلمبينوسوالتواترخبربصدقواقطع527

............................والمعنىواللفظ528

والتواتر.المتواتركالخبربصدقهيقطعقسماالأخبارمنأنيعني

:لبيد)1(قولومنه،الشيءتتابعلغة

غمامها)2(النجومكفرليلبمافيمتواترمتنهاطريقةيعلو

واصطلاحامتتابعاهغباراومتتابعامطرا"متواتر":بقولهيعني

قريبا.تعريفهسياتي

سواءبصدقهيقطعالمتواترأنيعنيوكافر"مسلمبين"وسو:وقوله

)1(

)2(

.(271/ص):"نهيواد"

ظلامها.:المصادربعضفي
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جهةمنبصدقهالقطعلان؛فاسقينأوكفاراأومسلمينالمخبرونكان

التواتريفيدهالذيوالعلم.عدالتهملاالكذبعلىتواطئهماستحالة

)2(،والغزالي)1(الحرمينلامامخلافانظريلاالجمهورعندضروري

جمعبهأخبرالشيءهذا-:مثلا-يقولاننهماعندهمانظرياكونهومعنى

فهوكذلكجمعبهخبرماوكل،عادةالكذبعلىتواطؤهميستحيل

.الصدققطيالشيءهذا:الاولالشكلمنينتج،الصدققطعي

ضعيف.وكلاهما،لعدالةاتشترط:وقيل،لاسلامايشترط:وقيل

تروالتوااللفظيترالتوابينفرقلاأنهيعني"والمعنىواللفظ":وقوله

عباراتتختلفأنهوالمعنويتروالتوا،ظاهراللفظيترفالتوا،المعنوي

المختلفةالالفاظجميعمنيستفادكلئامعنىمنهاكلويتضمنالالفاظ

خيلا،أعطىأنهواخر)3(،دنانيرأعطىأنهحاتمعنواحدأخبرلوكما

.لاعطاءاهوكليمعنىعلىاتفقوافقدوهكذا،بلاإأعطىأنهواخر

)1(

)2(

)3(

.(37637-1/5):"نلبرهاا"في

الرزكشي:قال-024()4/:الميحط""البحرفيكما-الرازيالفخرعنهحكاه

إلىيحتاجلاانهبمعنى،ضروريانه(132133-/)1:"لمستصفى"في)والذي

الذهن،فيحاضرةالواسطةانمعإليهمفضيةواسطةبتوسطالشعورإلىحصوله

يكونلاالقديمكقولنا:،واسطةغيرمنحاصلانهبمعنىضرورئاوليس

الجمعهذااجتماععدم:النفسفيمقدمتينحصولمنفيهلابدفانه...محدثا

إمامكلامخرجثماهـ.(الواقعةهذهعنالاخبارعلىواتفاقهم،لكذبعلى

.خلافيبقفلم:قال،الكعبيوكذاعليهالحرمين

وأخبر.:الاصل
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منحظركذبهمعادةمنخبروذاك................

........................معقولغيرعن952

نأيعني"ودهاك":بقولهاليهالمشاروهوالمتواترتعريفهذا

،الكذبعلىتواطؤهمعادةيمتنعجمعخبرهوالاصطلاحفيالمتوالر

الخمس.الحواسبإحدىمحسوسعنخبرهمكانإذاعليهلوافقهماي

الوجدانيالمحسوسفيويدخله"معقولهغير"عن:بقولهالمرادوهو

والالم.كاللذةالباطنبالحسمدركاكانماوهو

عنبهاحترزالمحسوسهوالذي"معقولهغير"عن:وقوله

الخطأعلىتتواطأالعقولآلافلان؛القطعفيهالتواتريفيدفلاالمعقول

العالم.قدمعلىالفلاسفةكتواطىءالمعقولهفي

يعتمدماعلىتحديبغيرمنالعددوأوجب................

منالسندطبقاتجميعفيرواتهتعددمنفيهلابدالمتواترأنيعني

وهوالمعتمدعلىالعلمبهحصلماالمعتبربل،معينبعددتحديدغير

.الجمهورمذهب

تعيينجهلمعالعلمبهيحصلالمتواترأنعلمتمكيف:قيلفان

معيرويوالماءيشبعالخبزأنعلمتمكما:قلنا؟للعلمالمحصلالعدد

.والريالشبعبهيحصلمالتحديدجهلكم

عشرااثنيأوبثلاثينو11بأكثوأوبالعشرينوقيل053

ابنعنويروى،عشرونالتواترعددأقلإن:قيلأنهيعني

وقيل:.سحنونعنويروى،العشرينعلىزادماأقله:وقيل.القاسم
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غير:وقيل،عشراثناأقله:وقيل.زيدابيابنعنويروى،ثلاثوناقله

ذلك.

صالحفهوزادعليهاوماراجخفيهالاربعةإلغاء531

فيهتكفيلابأنهاوالحكمالتواترعددفيالاربعةإلغاءانيعني

وماالتزكيةإلىلاحتاجوابزنىشهدوالوأنهم:رجحانهووجه،راجج

المسلمأنللمؤلفتقدموقد،قطعاتزكيةإلىيحتاجلاالتواتربهيحصل

والسبكي.الباقلانيئالاربعةصلاحيةعدمذكروممن،سواءفيهوالكافر

التعذدلدىوفقاتواتراالسندطبقاتفيوأوجبن532

طبقةكلفيالتواتريجبمتعددةكانتإنالسندطبقاتأنيعني

فان،الكذبعلىتواطؤهميستحبلجماعةطبقةكلفييرويهبأنمنها

كلفيفيهتواترماومثالاحاد،خبركانفيهايتواترلمطبقةبقبت

النار")1(.منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذب"من:حديثالطبقات

الأعمال"إنما:حديثبعضدونالسندطبقاتبعضفيتواترماومثال

)2(.
ولم،وقاصبنعلقمةإلاالخطاببنعمرعنيروهلمفانه،"ت.با

ولم،التبميخالدبنالحارثبنإبراهيمبنمحمدإلاعلقمةعنيروه

عنتواتروقد،الانصاريسعيدبنيحيىإلاإبراهيمبنمحمدعنيروه

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-المغيرةيثحدمن(4)رقمومسلم،(1921)قمرلبخارياخرجها

.(91)70رقمومسلم،(1)رقمالبخاريخرجه
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.عنه)1(روىوعمنسعيدبنيحيى

لوممابهيحترزالتعدد""لدى:وقوله5اتفاقايعني"وفقا":وقوله

فيه.إشكاللافانهواحدةطبقةبالتواترالمنقولرواةكان

ينطقبقطعلبعفق1والإجماعئوافقماالقطعيفيدولا533

.....................عليهعولاحيثيفيدوبعضهم534

هلفيهاختلفلهموافقاالاجماعانعقدإذاالاحادخبرأنيعني

:اقوالثلاثةعلىلا؟وقطعيابذلكيصير

لخبرالاجماعموافقةانالاصوليينعنداصحهاوهو:الاول

مطلقا،احاداالمرويالخبرذلكقال!ؤالنبيبأنالقطعتفيدلاالاحاد

عليهمفوجبالحكمظنوايكونوااو،غيرهمستندهميكونانلجواز

يجيزمنعندالأمرنفسفيمطابقايكنلموإنظنهمعلىغلببماالعمل

حقهم.فيذلك

.الاجماعهوالذيبالقطعيلاعتضادهالقطعيفيدانه:الثاني

هوالخبرذلكبانالمجمعونصرحفان،التفصيل:الثالث

ولوالقطعيفيدلابأنههذافييقولومنفلا،وإلاالقطعافادمستندهم

إلىمستندةتجمعنحقهافييجوزالامةأنيرىمستندهمبأنهصرحوا

علىمجمعةتكنلمحينئذوهي،الامرنفسفيللواقعمطابقاليسظن

بصلالليسوذلك،صوابنهظنهاعلىغلببماعملتلانهاضلالة

الامر.نفسفيمايطابقلمولو

)1/17(.لباري":"فتجانظر)1(
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خللأقدمااذاو[نفه........................

عليلخلافة4يدكمافبطلمنردهدواعيمع535

فيالمذكورالخبربصدقالقطعإلىعائد""انفه:قولهفيالضمير

الخبربصدقالقطعيفيدلاأنهيعنيالتواتر"خبربصدق"واقطع:قوله

علىالدالةكالاحاديث،إبطالهعلىالباعثةالدواعيتوفرمعإبطالهعدم

منهارونبمنزلةمني"أنت:كحديمامعاويةمنبالخلافةاحقعلياان

بنيداوعىفان")2(مولاهفعليمولاهكنت"من:وكحديث،"موسى
)1(

بصدقه.القطعذلكيوجبلميبطلوهلمفاذا،ذلكإبطالإلىمتوفرةامية

"معمبطلمنالخبرخلااي"خلا":بقولهيتعلق"مبطل"من:وقوله

له.إبطااي"ردهدواعي

المعولعلىبهوعاملتاولذيبينكالافتر[ق536

يوجبلابهومحتجلهمؤولإلىحديثمافيالعلماءافتراقانيعني

وقيل:الجمهور،مذهبوهوعليهالمعولالقولعلىبصدقهالقطع

)1(

)2(

بيبنسعدحديثمن)4024(رقمومسلم)7037(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-وقاص

خم،غديربحديثالمعروفوهو،الصحابةمنجماعةعنرويالحديثهذا

الترمذيخرجهمااسانيدهاحسنومن،شتىالفاظوله،مقالفيهارواياثهوكل

رقم""الإحسانحبانوابن،842(4)رقم""الكبرىفيوالنسائي،)3713(رقم

وبعض-أرقمبنزيدعنالطفيلابيحديثمن.(533)3/والحاكم،)3196(

صحيح:الحاكموقال.صحيححسنحديث:الترمذيقال-.زيدايذكرلمةالرو

للزيلعي.(242-2/434):"لكشافاديثحااتخريج":نطرا.هيخرجاولمدلإسناا
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تأويلهلانقبولهعلىالكلإجماع:بهالقائلوحجة.القطعلهيوجب

بظاهرهالعملواستلزام،تأويلهإلىيحتجلمذلكولولاالقبوليستلزم

قبوله.علىمجمعينفصارواواضحللقبول

الصحة،تقديرعلىالتأويليعلقلمماالضعيفالقولهذاومحل

رافعأبيحديث:ومثاله،كذا5فمعناصحيحأنهفرضناولو:قاللوكما

علىالجاراولالعلماءاكثرفان،")1(بصقبهأحق"الجا،ر:البخاريعند

ضربت"فاذا:عليهالمتفقجابرلحديث،المقاسمالشريكبهالمرادأن

فاوجبظاهرهعلىحملهوبعض،")2(شفعةفلاالطرقوصرفتالحدود

.للجارالشفعة

حاضريخفهلمجمعصمتمعمخبرصدقالجمهورومذهب537

أخبرمنأن-)3(الحاجبابنواختاره-الجمهورمذهبأنيعني

مماالامروذلك،التواتربعددهميحصلجمعبحضرةمحسوسأمرعن

ولموسكتوا،المخبرذلكمنخائفينيكونواولم،عادةعليهميخفىلا

لاستحالة،بصدقهالقطعيفيدذلكفان=يقوللماسامعونوهميكذبوه

فقطالظنذلكيفيد:وقيل،عادةالكذبعلىالسكوتعلىتواطئهم

وفاعل""جمع:لقولهنعت"حاضر":وقوله.لشيءلايسكتواأنلامكان

."المخبر"لىإئدعابهالمنصوبلضميروا،الجمعلىإئدعاضمير"يخف"

تخريجه.تقدم(1)

تخريجه.تقدم2()

662(./)1:"الشرحمع-"المختصر)3(
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قطعايفيذاوظتايفيذسمعاالنبيمنومودع538

الإنكارعنالصمتمعثئمالإقرارعلىحاملوليس953

عنوسكتخبرهفيهلمجيوالنبييسمعبمكانكانإذاالمخبرأنيعني

،الكذبعلىللمخبرولاالصمتعلىللنبيحاملولا،عليهالانكار

)1(،الحاجبابناختارهكمااليقينلاخبرهبصدقالظنيفيدذلكفان

الامرذلكعندهمكانوسواء،المتأخرينقولوهوالقظعيفيد:وقيل

.دنيويا)2(ودينيا

للنبيوكانسمعهذاوإ،إشكالفلاسمعه!يهالنبييكنلمإذااما

ذلكقبلعليهأنكروقدلجاجذاكافراالمخبرككونالصمتعلىحامل

كانإذاوكذا،صدقهعلىدليلاعنهصمتهيكونفلايفد،ولممرارا

يفيدفلاأومالمعصومنفسعنبهيدفعككونهالكذبعلىحاملللمخبر

صدقه.أيضاذلك

لاإذ،لهافائدةلاأنهامن)3(العباديقالهماالمسألةهذهفيوالحق

شيءكلبانتفاءالعلمعلىلتوقفهلاحدبالصدقالعلمحصوليتصور

وقدتنحصرلاالحوامللان؛بذلكالعلميمكنولاالتقريرعلىيحمل

كالعكس.حاملابحاملليسمافيظنبغيرهويشتبهالحامليخفى

تواتر1ابدفيالقيودعنعرىمظتدالاحادوخبز054

.(1/166):نفسهالمصدر(1)

.(228/):البنود""نشرانظر2()

.2(12)2/:"البينات"الاياتفي)3(
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بقيةللمؤلفوستاتي،اليقينلالظنتفيدالآحادأخبارأنيعني

المتواترقيودعنعارخبرهوأيإلخ""عرى:بقولهعرفهوقد،الأقوال

خبرهوإذاالآحادفخبر،إلخ...يستحيلجمعخبركونه:هيالتي

جمعخبرأو،الكذبعلىتواطؤهميستحيللاجمعأو،اثنينأو،واحد

.معقولعنعليهتواطؤهميستحيل

رفعهقدوبعضهمأقلهأربعهوهومنهوالمستفيض541

جليقولواسطةوجعلهيليعماوبعضهمواحدعن542

متواترثنائيةفالقسمةوعليهالآحاد،خبرمنالمحستفيضانيعني

القسمةإن:وقيل.وغيرهمستفيضإلىالمنقسمهووالآحادوآحاد،

لخ.إ"واسطةوجعله":بقولهالهذشاروأ،ترومتواومستفيضآحاد:ثيةثلا

هوالمستفيضأنوغيرهموالمواقعرفةوابنعبدالحكمابنوعند

:قوالأثلاثةأقلهفيالمؤلفذكروالمستفيض.المتواتر

أربعة.أقلهأن:لأولا

.واحد"عنرفعهقد"وبعضهم:بقولهمرادهوهو،نثنااأقلهان:نيالثا

يلي".عما"وبعضهم:بقولهمرادهوهو،ثلاثةأقلهأن:الثالث

.()1"فاسعمليات"شرحعليهالذيهوواسطةالمستفيضوجعل

عبدالقادربنعبدالرحمنزيدلابيالمالكيالفقهفيمنظومةهيفاس()عملبات)1(

الشروح"جامع:انظر.شروحعدةولهابيتا،)43(فيهـ(6901:)تالفاسي

.،4231)2/:"والحواشي
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الحذاقمن[لجماهيرعندبالإطلاقالعلميفيدولا543

احتوىالقرينةانذاواختيرروىعدلإنيفيدوبعضهم544

الحذاقجماهيرعنداليقينيعنيالعلميفيدلاالآحادخبرأنيعني

الصدققرائنبهاحتفتسواءيعني""بالاطلاق:وقوله.لأصوليينايعني

بخبرهمالقطعوادعاءمعصومينغيرالرواةأن:القولهذاوحجة.لاأم

تناقض.كأنهحقهمفيالكذبإمكانمع

الاصوليينبعضانيعني"روىعدلإنيفيد"وبعضهم:وقوله

اهلمنوكثيراحمد،عنروايةوهوالمالكيةمنمندادخويزابنمنهم

.(1بطا)ضالاعدويهرانكاذاإالقطعيفيدالواحدخبرإن:يقولونيثلحدا

الظنمتبعذماللهلأن،العلمإفادتهيقتضيبهالعملوجوبأنوحجتهم

(،آلطبإلايئجعونإن>:قالكماشيئاالحقمنيغنيلاالظنأنوبين

إياكم":!صوقال،[]النجم(31شيهالحقمنلايغنىالظنوإن>:تعالىوقال

.")2(الحديثأكذبالظنفانوالظن

القطعفيهايطلبلاالعمليةالفروعبأنالجمهورجهةمنوأجيب

نفسفيظن)3(علىمبنيوهوقطعيايكونوالعمل،الامرنفسفيبما

)1(

)2(

)3(

و"مختصر)18/41-51(،":الفتاوى"مجموع:القولهذاترجيحفيانظر

376(ء/1):"الصلاحابنعلىو"النكت،464()ص/:"الصواعق

هريرةأبيحديثمن2(ه)63رقمومسلم)5143(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

ظني.:ط
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معقطعياوجوباموجبهعلىعدلينبشهادةيجبالقتلأنترىألا،الأمر

الأمر؟نفسفيبصدقهمايقطعلاأنه

خبرإفادةاختارالحاجبابنأنيعنيإلخذا(""واختير:وقوله

لوكما،)1(العدالةعلىزائدةمنفصلةقرينةعلىاحتوىإذااليقينالاحاد

والقاتلدمهفييتشحطالمقتولمشاهدةمعاخرقبلبأنهرجلعنأخبر

بهايتقوى-مثلا-القرينةهذهفان،الدموعليهاالسكينوبيدهفزعاهاربا

القطع.فيفيدالخبر

لماأحدهماأوالشيخانخرجهما:الصدقبقرينةالمحتفومن

وتلقيغيرهمنبالصحيحمعرفتهمالشدةالصدقفرائنمنبهاحتف

.بالقبوللكتابيهما)2(الناس

لا""إنلان،بعدهمايفسرهمحذوففعلمفعول""القرينة:وقوله

جمعه.بمعنىوعليهالشيءواحتوى،الاسميةالجملعلىتدخل

حصلىقداتفاقاوجوبهبهالعملالفتوىوفيالشهادةوفي545

والأغذيهكسفبرونحوهاالأدويهاتخاذفيجاءكذاك546

وفتوىالحاكمبحكمالعملوجوبعلىاجتمعتالامةأنيعني

بخبرالعملفوجوب،التواترحديبلغوالموإنالشهـاهدوبشهادةالمفتي

الدنيوياتفيبهالعملعلىجمعواوكذلك،عليهمجمعفيهاالاحاد

العطب،منمامونداوءأنهاعدلقولعلىفيهافيعتمد،الادويةكاتخاذ

.(1/656):"الشرحمع-"المختصر(1)

*العلماء:ط)2(
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الغذاءتخاذوكا،مأمونأنهعدلأخبرإذاغررفيهمماغيرهأوسفروكارتكاب

هذاومحل،مشروباوماكولاكانسواءيضرلابانهعدل[)1(اخبر]إذا

وإن،ذلكفيجاهلعلىالاعتماديجوزولا،عارفاعدلاالمخبركانإذا

.ـ"جهل"كطبيب:بقوله"المختصر")2(فيلهأشاركماضمنعطبنشأ

............005.نخعذاكسوىبماومالأ547

بخبرالعملبوجوبوقالنطقأي""نخعاللهرحمهمالكاأنيعني

وأحمدوالشافعيأبوحنيفةقالوكذلك،الدينيةالامورجميعفيالواحد

والمحدثين.والفقهاءالأصوليينوعامة

لملوأنهفهيالعقلدلالةأما،والنقلالعقلبهالعملعلىدلوقد

باطلوالتاليبالاحاد،ثابتغالبهالأنالاحكامجللتعطلبهيعمل

مثله.فالمتقدم

المسلمين،وإجماعوالسنةالكتابعليهدلفانهالنقلدلالةوأما

قبله.الإجماعبانعقادمحجوجالمعتزلةمنفيهوالمخالف

ممضجاإنءامنوينيأيها>:تعالىقولهففيعليهالقراندلالةأما

كانلوبنبأالجائيأنخطابهدليلمنيفهم6[/]الحجرات(نبوابن!فاسق

فلولانفر>:تعالىوقوله.بخبرهالعمليفيدوذلكالتبثنلزملمافاسقيخر

[122]التوبة/<قؤسهمولينذد!االدفيفيلئفمهوأطلىلفةمنهمفرقهصصمن

قبولعلىتدلوالاية،احادقومهاالمنذرةالنافرةالطائفةهذهفان،الآية

)1(

)2(

منط.

)ص/265(.
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للقطع.المفيدالتواتربهايحصلتكونانلابدإنهاأحديقلولم،خبرها

فيوالرسولينالواحدالرسوليرسلكانع!يمفإنهالسنةدلالةوأما

فيليسمنالناسإلىرسللماحجةذلكيكنلمولو،الدينمهمات

حجة.خبره

منالاحاداخبارإلىالرجوعالصحابةبيناشتهرفقدالإجماعواما

منهممخالفلابانهالعلملهحصلذلكفيوقائعهمتتبعومن،نكيرغير

عوفبنعبدالرحمنخبرإلىالخطاببنعمررجوعذلكفمن،ذلكفي

(1)صص
اللهرضيبكرابيوكرجوع،هجرمجوسمنالجزيةاخذعصيمالنبيأن

قالأنبعدالجدةميراثفيمسلمةبنومحمدشعبةبنالمغيرةلخبرعنه

.شيئا)2(عصيماللهرسولسنةفيلكعلمتولاشيءاللهكتابفيمالك:لها

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-عوفبنعبدالرحمنحديثمن31()57رقمالبخاريأخرجه

رقموالترمذي،)4928(رقمبوداودو،()1461رقم"الموطأ"فيمالكاخرجه

وابن،634()6رقم""الكبرىفيوالنسائي،272()4رقمماجهوابن،(0012)

بنمبيصةطريقمنكلهم)4/338(والحاكم)3106(،رقم"الاحسان"حبان

...بكرإبيإلىالجدةجاءت:قالذؤيب

الشيخين،شرطعلىالحاكموصححه.صحيححسنحديث:الترمذيقال

مرسل،فهوبكرإبيمنيسمعلمقبيصةلكن.الملقنوابن،حبانابنوصححه

بعضعندمرسلحديث"وهو29(:19-)11/:"التمهيد"فيعبدالبرابنقال

لتلكشهودولابكرأبيمنلقبيصةسماعفيهيذكرلملانهبالحديثالعلمإهل

ينكرلاسنولهابابكرإدركذويببنفبيصةلانمتصلهواخرونوقال،القصة

وابنوعبدالحقحزمابنوضعفهاهـ،عنه"اللهرضيبكرأبيمنسماعهمعها

2(.290-60)7/:المنير"البدر"انظر.القطان
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الصحابةوكرجوع.غرة)1(أنهاالجنينديةفيقولهماإلىعمرورجوع

.الختانين)2(التقاءمنالغسلوجوبفيعائشةلخبر

شهدحتىالجدةميراثفيالمغيرةخبرأبوبكريقبللم:قيلفان

فيموسىأبيحديثالخطاببنعمريقبلولم،مسلمةبنمحمدمعه

ابنخبرعائشةتقبلولم)3(،الخدريأبوسعيدمعهشهدحتىالاستئذان

فياليدينذيخبر!غالنبييقبلولم،)4(اهلهببكاءيعذبالميتانعمر

.(وعمر)ابوبكرمعهشهدحتىالصلاةفيالسهو

وانماالجدةميراثفيالمغيرةخبريردلمبكرأباأن:فالجواب

فيجاءكما،الخبررديقتضيلاوذلكللتاكيدوزيادةتثبتامعهغيرهطلب

بكقالتؤصولثم>:قولهفي-السلامعليه-إبراهيمعننظيرهالقران

بكرابيقبولعلىأيضاحجةأنهمع026[]البقرة/(قتبىلظممنولبهن

فيصرحالخطاببنعمروان.بالاجماعاحادالاثنينلانالاحاد؛خبر

سداذلكفعلوانما،موسىأبايتهملمبأنهالحديثروايات]بعض[

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رضي-المغيرةحديثمن()1683رقمومسلم096(،)5رقمالبخارياخرجه

.-عنهالله

.-عنهاللهرضي-عائشةحديثمن34()9رقممسلماخرجه

الخدريسعيدأبيحديثمن2(1)53رقمومسلم،(462)5رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-

.-عنهااللهرضي-ئشةعايثحدمن(929)قمرومسلم،(21)88رقمالبخاريخرجها

هريرةبيحديثمن)553/99(رقمومسلم)714(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهاللهرضي-
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حجةأيضاوهو،لمججواللهرسولعلىالتقولعلىالناسيتجرألئلاللذريعة

عبدالرحمنلخبررجوعهالصحيحفيثبتأنهمعالاحادخبرعمرقبولعلى

(1)ص
عائشةوان،هجرمجوسمنالجزيةغ!يمالنبيأخذفيوحدهعوفابن

خصوصفيغالطأنهظئتوإنماعمرابنخبربردتقللمعنهااللهرضي

وتر!روازر!وولا>:تعالىقولهوهيتكذبهالايةنلظنهاالحديثهذا

بنالقاسمروايةمن")2(مسلم"صحيحفيثبتمالذلكويدل(،اخر!ت

إنكم":المذكورعمرابنحديثفيقالتعنهااللهرضيعائشةأنمحمد

صريحوهو.يخطىء"السمعولكنمكذبينولاكاذبينغيرعنلتحدثون

انهيطنكانلمج!لانهاليدينذيخبريقبللمإنما!لمجمالنبيوان.ذكرنافيما

لمذلك"كل:ع!هقولهعليهدلكماالغالطهواليدينذاواناربعاصلى

ظني.فياي"يكن

منعطيبةنقلينافيوما................

ففيقدخلصذادأوذاتقديمففيرائاوانقطعيذاكإد548

المدينةمجتهديجميعنقلهمامعتعارضإذاالواحدخبرانيعني

عليهفيقدمالواحدبخبرالعمليمنعمالكافإنفقطوالتابعينالصحابةمن

،احادلهوالمخالفلتواترهقطعيالمدينةأهلنقللان؛المدينةأهلنقل

.لاحاداعلىالمتواترتقديمقبيلمنوهذا

خبرعلىمالكيقدمهالذيأنيعني"طيبةنقلينافي"وما:وقوله

قريئا.تقدم(1)

.()929رقم)2(
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لهكانأوعنهبنقلهصرحوابأن!النبيعنالمدينةأهلنقلهماهوالاحاد

.ترهلتواأي"قطعيذاكذاإ":وقوله.فيهللرأيلمجالاكاننبأالرفعحكم

المدينةأهلعملأنيعنيإلخذا"تقديمففيرأيا"وإن:وقوله

فان!يهالنبيعننقللامنهماجتهادعنكانإذاالآحادلخبرالمخالف

لانهم،بحجةليسأنهعلىالبغداديينفأكثر،يقدمأيهمااختلفواالمالكية

!يه.النبيعنالمرويالاحادخبرعليهمفيقدمالأمةبعض

المؤلفوسيصرح،المالكيةمنالمحققونوعليهالحقوهو:قلت

النص،مخالفةوهو،اجتهادكلفيقادحالاعتبارفسادبأن(1القوادح)في

وذلك،الاعتباربفسادالمسمىبالقادحباطلقهونضاخالفاجتهادفكل

سيأتي:الذيالقوادحبابفيقولهفي

وعىمنكلالاعتبارفساددعااجماعأوللنصوالخلف

والتحقيق،الواحدخبرعلىفيقدمحجةإجماعهم:اخرونوقال

.)2(الاجماعكتابفيللمولفيأتيكماخلافه

،بالاتفاققولهمعلىمقدمفهوبالخبرالمدينةأهليعلملمإذاأما

فيقدمنسخةعلىذلكدلبهالعملوتركواعلموهإذا:المالكيةوقال

عليه.عملهم

الأساساأحكممنروايتاالقياساعارضفيماك1كذ954

خالفإذاالمدينةاهلعملفيروايتانمالكعنجاءانهيعني

)1(

)2(

.)997(رقمالبيت

.61()5رقمالبيت
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الأطراففيالقصاصجريانالخلافعلىوينبني؟يقدمأيهماالقياس

ومقتضىفيها،قصاصلابانالمدينةاهلفعملوالعبد،الحربين

لهذاوسيأتي،المدينةأهلعملهنامالكفقذم،فيهاالقصاصالقياس

يعنيالأساسا"أحكم"من:وقوله.()1القياسكتابأولفيإيضاحزيادة

مالك.بهومراده،الاصولاتقنمن

الاحادمنواحدخبزاعتضادماغيرمنكفىوقد055

يعضدهعاضدإلىيحتاجولابهالعمليجوزالاحادخبرنيعني

يأاعتضادغيرمن:لمعنىوزائدة"ما"فلفطة،وعملقياسأونصمن

ذكر.ممابشيءتقو

النقللذا&بجزمهودعالأصلوشكفرعمنوالجزئم551

"وشك":وقوله.""كفىفاعلعلىعطفبالرفع""الجزم:قوله

هوالذيالفرعجزمالخبرقبولفييكفيأنهيعني،معهمفعولبالنصب

روايةفيالأصلفشذ،عنهالمرويهوالذيالأصلشكمعالراوي

مابعضينسونقدالرواةلأن،الجمهورقولعلىيبطلهالاعنهالراوي

،جازمعدلالراويلانالأصلشكمعقبلوإنما،عنهمورويحفظوا

عن]صالحأبيبنسهيلروىوقد،يعارضهماعنهالمرويمنيأتولم

سهيلنسيهثمواليمينبالشاهدقضى!ي!النبيأنهريرةأبيعن[أبيه

.أحد)2(عليهينكرولمعنيربيعةحدثني:يقولفكان

)1(

)2(

)ص/412(.

.وغيره36(01)رقمأبوداودأخرجه
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بأنجزم)1(إذاالاصلأنيعني"النقللذاكبجزمه"ودع:وقوله

عنه.روايتهتقبلفلاذلكفييشكولمالحديثهذاعنهيرولمالفرع

لتأكيدزائدةواللام،اتركبمعنى"دع"مفعول"لذاك":وقوله

بسببلنقلاذلكودع:المعنىوتقرير،سببية"بجزمه"فيوالباء،التعدية

عنه.يرولمالفرعأنالاصلجزم

مقتفيشيخالحديثمنأصلينتفلمإنبالقبولوقال552

إذاعنهالفرعروايةبعدمالاصلجزمإن:قال)2(الباجيأنيعني

هذاولكنروايتيمنهذا:قالبأنمروياتهمنالحديثهذابأناعترف

لانه؛عنهالفرعروايةقبولبذلكجزمهيمنعلم=عنييروهلمالراوي

بأنأصلاالحديثمنانتفىإنوأما،حدثهأنهوينسىيحدثهأنيمكن

وقوله:.اتفاقاعنهالفرعروايةتقبلفلاأصلاالحديثهذاأرولم:قال

الباجيئ.يعنيمتببعاي"مقتفي"شيخ

بالمقالهللجزمكشاهدالعدالهفييقدخذاوليس553

فلا،منهماواحدعدالةفيتقدحلاوالفرعالاصلمخالفةانيعني

بالخبر؛الثقةمسقطاتمنوالكذبكاذباأحدهمايكونأنلابذ:تقول

قاللوكما،صادقنهوجازمأنهيذعيبمفردهإليهبالنظرمنهماكلالان

لمإن:الاخروقال،طالقفزوجتيغراباهذاكانإن:طائرارأىرجل

)1(

)2(

.ط:صرح

.352(/1):"الفصولإحكام"في
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فلااليقينمنهماكلوادعىيعرفولموطار،طالقفزوجتيغرابايكن

منهما.واحدزوجةتطلق

بعضهمبشهادةالشهودشهادةتسقطلاكماأي"كشاهد":وقوله

البينتينبينيرجحبلالجمعيمكنلمولو)1(الاخرونبهشهدمابنقيض

.جازمعدلالكللانمنهمأحدعدالةفيالتكاذبذلكيقدحولا

القرآنجاءحيثاللعانبمسالةالمسائللهذهويستانس:قلت

أحدهمابأننقطعأنامععنهما،الحدوسقوطالزوجينأيمانبقبول

منهماوالكاذب،)2("لكاذبأحدكمابانيعلم"الله:لمج!قالوقد،كاذب

الزنا،حذيلزمهاالمرأةكذبلان،اللهحدودمنحدكذبهعلىيلزم

.القذفحذيلزمهالرجلوكذب

الحفظامامعندمقبولةاللفظوزيذوالوصلوالرفغ554

للزيادهبدلفلاالاعادهعنهاادرأمكنان555

الصحابي،علىالوقفعلىمقذم!يمالنبيإلىالرفعأنيعني

الرواةبعضرواهلوالحديثأن:وإيضاحه،الارسالعلىمقذموالوصل

الىيرفعهولمالصحابيعلىموقوفابعضهمورواهع!يمالنبيإلىمرفوعا

لأن؛الوقفعلىمقدمالرفعفان،صحيحالاسنادينوكلا،لمج!النبي

مقبولة.العدلوزيادةزيادةالرفع

)1(

)2(

خر.لاا:صللاا

رضي-عمرابنحديثمن()3914رقمومسلم531(،)1رقمالبخاريأخرجه

.-عنهماالله
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منطبقةتسقطلماي-متصلابعضهمالحديثروىلووكذلك

عنالتابعيفلانعن:يقولكان،مرسلابعضهمورواه-السندطبقات

السندرجالمنواحدايحذفلمالذيالواصلروايةفإن،!ي!النبي

زيادةالوصللان-السندرجالبعضحذفاي-أرسلهمنعلىمقدمة

.()1مقبولةالعدولوزيادات،الارسالعلى

صلاةبالبيت"الطواف:حديثوالوقفبالرفعفيهاختلفمافمثال

ابنعلىووقفهرفعهفياختلففقد")2(،الكلامفيهأحلاللهأنإلا

فياختلف")3(المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفصل":وحديث.عباس

)1(

)2(

)3(

فيالقرائنعلىفتعتمدالمحدثينطريقةاما،والاصوليينالفقهاءطريقةهذه

الترجيح.فيواحدةطريقةتلزمولا،الاخرىعلىالروايتينإحدىترجيح

"الاحسان"حبانوابن)9188(،رقموالدارمي)629(،رقمالترمذياخرجه

وغيرهم85()5/:"الكبرى"فيوالبيهقي،(1/954):والحاكم،)3638(رقم

.-عنهمااللهرضي-عباسابنعلىوموقوفامرفوعا

السكنابن"صححه:()1/138-913:""التلخيصفيحجرابنالحافطقال

إلانعرفهولاوموقوفامرفوعاروي:الترمذيوقال،حبانوابنخزيمةوابن

عباسابنعنطاوسعنالسائببنعطاءعلىومدارهعطاءحديثمنمرفوعا

الصلاحوابنوالبيهقيالنسائيالموقوفورجح.ووقفهرفعهفيواختلف

وفي،ضعيفةالرفعروايةإن:وزاد(022)8/:"مسلمشرح"والنوويوالمنذري

فيالملقنابنايضاورجحه،المرفوعنرجيحإلىومالاهـ."..نظرذلكإطلاق

.(487894-2/):"المنير"البدر

رضي-ثابتبنزيدحديثمن781()رقمومسلم،7311(رقمالبخاريأخرجه

.-عئهالله
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)1(.-.
.)2(""الشرحفيالمولفهكذاالمثالينهذينذكر،وولمحمهرمعه

درجةاعلىالوصلورواة-والإرسالبالوصلفيهاختلفماومثال

اللهرضيهريرةأبيعنعبدالرحمنبنبكرأبيحديثما-لارسالارواةمن

قدرجلعندبعينهمالهأدرك"من:يقولكل!!حمهاللهرسولسمعنا:قالعنه

عبدالرحمنبنبكرأبيعنومسلمالبخاريرواهبه"أحقفهوأفلس

)3(
مرسلاعبدالرحمنبنبكرأبىعن)4(ومالكابوداودورواه.

.أبوهريرةفيهيذكرلمأي

()"بوليلاانكاحلا":-حديثمادرجةأعلىلإرسالاورواة-لهومثا

،بردةأبيعن،السبيعيإسحاقابيجدهعنيونسبنإسرائيلرواهفانه

وسفيانشبعةورواه،مج!حهالنبىعن،الأشعريموسىأبي)6(ابيهعن

قضىوقدمرسلا،ع!وعنه،بردةابيعن،إسحاقأبيعن،الثوري

.)7(لإتقانواالحفظفيلجبلينكاوسفيانشبعةكونمعوصلهلمنالبخارجمما

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

وقد،حسنحديثثابتبنزيد"حديث:(054)رقمأخرجهانبعدالترمذيقال

النضرابيبنوإبراهيمعقبةبنموسىفروىالحديثهذاروايةفيالناساختلف

وأوقفهيرفعهولمالنضرأبيعنأنسبنمالكورواهمرفوغا،النضرأبيعن

اهـ."اصحالمرفوعوالحديثبعضهم

/2(-36)37.

.()9155رقمومسلم،2(04)2رقمالبخاري

.352(0)رقموأبوداود،(1)979ردممالك

تخريجه.تقدم

خطا.وهو"موسىابيعنابيه"عن:وطالاصل

37(.)2/:"النشر"منالمؤلفنقله
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يعلمالعدولمنمقبولةوهيزيادةوالوصلالرفعأنمنقررناوبما

اللفظ.زيادةفيالآتيالتفصيلفيهايجريأنه

بعضفيوكانالحديثرويإذاأنهيعني"اللفظ"وزيد:وقوله

تبينزيادةأوفقطلفظزيادةكانتسواء،الاخرىفيتكنلمزيادةطرقه

معنى.زيادةأوإجمالأ

.الواو""بزيادة(1)الحمد"ولك"ربنا:رواية:فقطاللفطزيادةمثال

طارقبنسعدروايةمن)2(مسلمزيادة:للاجمالالمبينةالزيادةومثال

الأرضليوجعلت":حديثفي""التربةلفظ-الاشجعيمالكأبي-

ماو،وأحمدكالشافعيالترابيوجبمنعندوطهورا("مسجداتربتها

الصعيدعلىزائدامعنىيفيدلا"التربة"فلفطحنيفةوأبيمالكعند

يخصصه،لاالعامدأفرابعضذكرأنمنتقدمماهو:الاول:لامرين

به.اعتبارلااللقبمفهومأنمنتقدمماهو:الثاني

سيدكم"إلىقوموا":)3(عليهالمتفقالحديث:المعنىزيادةومثال

بنعلقمةطريقمنعائشةعنحسنبسندفيه)4(أخرجأحمدالإمامفان

قيامهمأنالمعنىتصيرلانها،المعنىتغيروهي""فأنزلوه:زيادةوقاص

)1(

)2(

)3(

)4(

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)597(رقمالبخارياخرجه

.)522(رقم

الخدريسعيدأبيحديثمن)1768(رقمومسلم)4303(،رقمالبخاري

.-عنهاللهرضي-

.هناكإسعادهعلىالكلامنظر1و25(790رقم426/)2:"المسند"
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.للاجلاللاجريحلانهالدابةعنلانزالهله

ماالزيادةقبولمحلأنيعني"عادةعنهاالذهولأمكن"إن:وقوله

عنهاغفلتهمعادةتمكنلمإذاأما،عنهايذكروهالمالذينغفلةأمكنإذا

بكذبها.العادةلقضاءتقبللمهميتها)1(ولكثرتهم

رسممزالذيغيرفيوالوفقعلمقداتحادانلاوقيل556

مأعنهاالذهولامكنمطلقاالزيادةقبولمنعالاصولأهلبعضأنيعني

أما،واحدةمزةإلابهيحدثلمأنهأي،المجلساتحاديعلمأنبشرطلا

فيبالزيادةحدثأنهعلىويحمل،مقبولةفهيالمجالستعذدعلمإذا

ولااتحادهمايعلملمإذاوكذلك،غيرهفيوبدونها،المجالسبعض

بمحتمل،للزيادةالعدلروايةتردُّولاالتعدد،علىتحملفانهاتعددها

لمالعدلرواهلمامخالفةكانتإنالزيادةأنالمحدثينعندوالصحيح

.)2(قبلتضابطاعدلاالراويوكانمخالفةتكنلموإن،تقبل

الأكثرراةقدبعفيوحذفالمغيرئميوللتعارض557

تعنيفبلابالوفقي!الئوغالتليففيوهوارتباطدون558

الخاليةللروايةمعارضةكانتالاعرابغيرتإذاالزيادةأنيعني

فيروايةجاءتلوكما،خارجمنبينهماالترجيحفيطلبالزيادةعن

)1(

)2(

مها.هتماوا:لأصلا

زيادةكلبل،عنهيحيدونلامطردبحكمزيادةكلعلىيحكمونلاالحديثائمة

بها.تحتفالتيالقرائنبحسبخاصحكملها

358



غيرتولوتقبل:وقيل.شاةبنصفشاة")1(شاةأربعين"في:قوله

.الجمهورمذهبوالاول،الاعراب

جائزالحديثبعضحذفأنيعني،إلخ"بعض"وحذف:وقوله

،ارتباطالمذكوروبينبينهالمحذوفيكونالابشرطالاكثررايفي

منه.استثناءاوللمذكورغايةوشرطاالمحذوفككون

ماؤهالطهور"هوالبحرحديث:الارتباطلعدمالجائزالحذفمثال

غيرها.دونالجملتينمنكلعلىنقتصرانفيجوز،")2(ميتتهالحل

بيععن"نهى!يمانهحديث:للارتباطالحذففيهيجزلمماومثال

قبله،بماللارتباطتزهو""حتىحذفيجوزقلاتزهو")3(حتىالثمرة

مثلابوزنوزناإلابالورقالورقولابالذهبالذهبتبيعوا"لا:وحديث

)1(

)2(

)3(

تخريجه.تقدم

)83(،رقمأبوداوداخرجهماأحسنهاالصحابةمنجماعةعنرويالحديثهذا

خزيمةوابن،)386(رقمماجهوابن،(1/05):والنسائي،)96(رقموالترمذي

وغيرهم(1/041):والحاكم،(21)43رقم""الاحسانحبانوابن،(111)رقم

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن

هو:فقالعنهالبخاريسالت:وقال.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

وغيرهم.مندهوابنوالبيهقيالمنذروابنحبانوابنخزيمةابنوصححه.صحيححديث

صححهانهإلا،إسنادهجهةمن(1/812)6:التمهيد""فيعبدالبرابنفيهوتكلم

فقد381(/348-أز:المنير""البدرانظر.بهوالعملبالقبوللهالعلماءلتلقي

جاد.وأطال

.-عنهاللهرضي-أنسيثحدمن(5551)رقمومسلم،(5912)رقمالبخاريخرجها
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إلخ."بوزنوزنالاا":حذفيجوزفلا(1)"بسواءسواءبمثل

مطلقاالبعضحذفمنعبعضهمأنالأكثر"راه"قد:قولهومفهوم

لتفريق.باتفوتئدةفاالكللذكريكونأنلاحتمالارتباطبينهميكنلمولو

الحديثمنالبعضحذفأنيعني،إلخ"التأليففي"وهو:وقوله

وأحمدكمالكالسلفمنالمؤلفينعادةوهو،اتفاقاالتأليففيجائز

ينبغي،لاأنهأحمدعنورويا،وغيرهمداودوأبيوالنسائيوالبخاري

والتشديد.اللوم"لتعنيفاو"."كراهةعنيخلولا":2()الصلاحابنلوقا

غبرمنكلالإسلامفاعتبرالمعتبزيدوزالظنبغالب955

"بغالب":قولهفيوالباء،لاعتبارابمعنىميميمصدرهنا"المعتبر"

الخبرلصدقالاعتبار:المعنىوتقرير،ب"يدور"متعلقةوهيعلىبمعنى

ككفرالقبولمنيمنعالظنبغلبةيخلمافكل،صدقهظنغلبةعلىيدور

وفسقه.المخبر

الاعتباردورانعنيتسببانهيعنيإلخ"الاسلامفاعتبر":وقوله

واعلم.الكافربخبرالثقةلعدمالراويفيالإسلاماشتراطالظنغلبةعلى

المتأؤلوالكافر،روايتهقبولعدمعلىالعلماءأجمعالصريحالكافرأن

عندأيضاكذلكفهوالكذبيحزممتديناكانإذايكفرهبماكالمبتدع

وقوله:.فبولهأحمدعنالرواياتبعضوفي،الحقوهوالجمهور،

)1(

)2(

-.عنهالله-رضيالخدريسعيدأبيحديثمن)1584(رقممسلمخرجه

."...بوزنوزنا"إلا:قولهبدونلبخاريفيوأصله

.2(17)ص/:"الحديث"علومفي
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والماضي.الباقيفيتستعملالاضدادمنومادته،مضىبمعنى""غبر

سمعالكلرذمطلقاأودعاانابتداعوذووفاسق056

روايةرذأيضاالظنغلبةعلىالاعتباردورانعلىيلزمأنهيعني

كانإذاالمتأولالبدعيئأنالمحدثينعندوالمشهور،والمبتدعالفاسق

تقبللافانهكالخطابية)1(لترويجهاالكذبيجيزكانأو،لبدعتهداعية

تقبلفانهبدعتهلترويجالكذبيجزولمداعيةغيركانإذاوأما،روايته

لاوالبدعالاهواءاهلمنجماعة"الصحيحين"رجالوفي،روايته

.الكذبيستبيحونولالبدعتهميدعون

"أو:المؤلفبقولالاشارةواليه،مطلقاالبدعيروايةترد:وقيل

.تقدمكماالمكفرةالبدعةغيرفيوهذا،مالكمذهبوهو"مطلقا

قبلو[منعبنفيأداثمتحملوايكنوانالصبيكذا561

بعدملعلمه،صدوقامميزاكانولوروايتهتقبللاالصبيئأنيعني

.بالكذبمعروفاأومميزغيركانإذاوأحرى،بخبرهثقةفلا،مؤاخذته

منالمفهوم-الكافرأن:يعنيإلختحملوا"يكن"وان:وقوله

اتصافهمأساحاتحملواإذاوالصبيئوالمبتدعوالفاسق-الإسلاماشتراط

كماروايتهمقبوليمنعبمامتصفينغيرالاداءوقتكانواثمالمنعبصفة

وا،مبتدعاوفاسقاوكافروهوالشيخاوع!يوالنبيمنالحديثسمعلو

قالوفيهم247(.)ص/:"الفرقبين"الفرقانطر:.الرافضةفرقإحدى)1(

الشهادةيرونلانهم،الرافضةمنالخطابيةإلاالاهواءأهلشهادة"تقبلالشاقعي

.367(/1):""الكفاية:انطر."لموافقيهمبالزور
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يقبلفانهلابتداعواالفسقزوالوأالبلوغأولإسلاماحالةفيأداهثم،صبي

أجمعوقدالاداء،بوقتالعبرةلان؛الحقوهوالجمهورمذهبعلى

زمنفيغ!يمالنبيمنسمعواالذينالصحابةصغارروايةعلىالصحابة

بنوالنعمانوالحسينوالحسنعباسكابن،البلوغبعدوأدواصباهم

لنبياصلاةفيمطعمبنجبيرحديثقبلواوقد،وأضرابهمالزبيروابنبشير

.(1)الاسلامبعدواداهمجفيهالنبيمنكافروهوسمعهوقد،الطوربسورةلمججيم

الكافرإلىعائدوضميرهالفاعلنائب"قبلوا":قولهفيو"الواو"

روايتهم.قبلتأي،مضافحذفعلىلكلاموا،والصبيوالمبتدعسقوالفا

بصفةمقترناالتحمليكنوإنأي،حذففيهتحملوا"يكن"إن:وقوله

كانثميعنيإلخمنع"بنفيأدا"ثم:وقوله.مثلاوالفسقكالكفرالمنع

إلخ.والفسقالكفرلزوبعدلوقوعهالمنعبنفيمقترناذلكبعدالاداء

الدليلأثبتهوعكسهالجيلأباهفقهذ[ليسمن562

وأصل،روايتهيردونالجيلفإنفقيهغيركانإذاالراويأنيعني

مالكمذهبأهلالمؤلفعندبهوالمراد،الناسمنالصنف:الجيل

لاالفقيهغيرلان؛)2(مالكعنالمنقولهوالفقيهغيرروايةردإن:قائلين

)1(

)2(

.()463رقمومسلم،(485)4رقمالبخارياخرجه

المقصودلي!لكن125(،)1/:"المدارك"ترتيبفيكمامالكعليهنصهذا

لماالمدركالعارفالفاهمبهالمرادبل،المتاخرينعندالاصطلاحيمعناهبالفقيه

":مالكققه"اصولفيمفصلاانظره.ذلكعلىيدلماعنهنقلوقد،يرويه

.للشعلان638-963(و)2/627-063
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فيقعفهممابحسبالمرويعنفيعبروجههغيرعلىالكلاميفهمأنيؤمن

الرواية.فيالخلل

الفقيهغيرروايةقبولوهو،فالواماعكسأي""وعكسه:وقوله

ليسفقهحامل"رب:كقولهبقبولهالمصرحةالاحاديثأي"الدليل"أثبته

.")1(
بمميه"

الحديث")2(...عدولهخلفكلمنالعلمهذا"يحمل:وقوله

الفقه.فيهميشترطولم

...........................تساهلغيرهفيلهومن563

نأيعني،بعدهماعليهدلمحذوف""يقبلخبرهمبتدأ""من:قوله

وعدمالحديثفيتحرزهمعالحديثغيرفييتساهلكانإذاالراوي

)1(

)2(

رقموالترمذي،366(0)رقموأبوداود،(09512رقم674)35/:أحمداخرجه

وغيرهم،068()رقم""الإحسانحبانوابن،023()رقمماجهوابن،)2656(

.-عنهاللهرضي-ثابتبنزيدحديثمنكلهم

.حبانابنوصححه.حسنحديث:الترمذيقال

ماجهوابن،(01335رقم206/)1:أحمدأخرجهانسحديثمنشاهدوله

.)236(رقم

"الكبرى":فيالبيهقيطريقهومن)1/147(،"الكامل":فيعديابناخرجه

ع!ي!.النبيعناشياخهمنالتقةعناصعذريإبراهيمعن2(01/90)

":والتعديل"الجرحفيحاتمأبيوابن)4/256(،:العقيليوأخرجه

مرسلا.غ!ييهلنبيعنالعذريإبراهيمعن)1/146(:عديوابن)2/17(،

.مقالمنتخلولاالحديثطرقوكل،الصحابةمنعددعنشواهدلهوالحديث
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ولوفيهاالخللوامنالشريعةضبطالمقصودلان؛يقبلفيهتساهله

والتساهلمطلقا،المتساهلروايةترد:غيرها.ـوقيلفيتساهل

ذلك.ونحوالشيخنعاساوالنعاسحالكالتحمل

ئقبلهسجهلأوبهسذو............................

لانروايتهماتقبلالعربيةيحسنلاومناللسانعجميانيعني

ياالمنمىمجهوليقبلوكذلك،سمعاكماإلايروياانتمنعهماالعدالة

نسبه.معرفةعلىلاعدالتهعلىالمدارإذالنسب

للمتواتراتوخلفهالرواةلأكثركخلفه564

للمتواتروخلفه،روايتهيبطللاالرواةلاكثرالراويخلفانيعني

والمتواترالاكثرفيرجحالسهـجيحإلىيصارولكن،ايضاروايتهيبطللا

.والاحادالاقلعلى

ئحظزلاتحصينهبهفيماينذزئقئيوانوكثر؟565

الراويمخالطةندرتنوإالحديثمنالروايةإكثاريقبلانهيعني

فيالحديثمنرواهالذيالقدرذلكتحصيليمكنكانإنللمحدثين

تحصيلهيمكنلمإنانهومفثومه،المحدثينفيهخالطالذيالزمنذلك

تعلملممنهبعضفيالكذبروادـلطهورمماشيءيقبللاالزمنذلكفي

حكمواما،الحديثمنالاكثارحكمهذا.الجميعطرحفوجبعينه

المحدثينبعضنكروربما،روايتهفييقدحلاانهفالتحقيقمنهالاقلال

وذلكبالديناهتمامهعدمعلىيدلإقلالهلأن،الحديثمنالمقلرواية

فيه.قادح
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يجلبهذامنالذيهوأوجبواقدالذيالروايةعدل566

لضغائرا1[لأغلبفيويتقي1الكبائريجتنلثمن4والعد567

[لإنسانمروءةفييقدح[لعيانفيوهوابيحوما568

فيهتشترطالآحادخبرلان،الروايةلعدلالمؤلفمنتعريفهذا

بيتيباستجلابهالمؤلفوعرفه،العا-لتعريفإلىفاحتيحالرواةعدالة

إلاالروايةعدلهوالشهادةعدللان؛الشهادةعدلتعريفهفيعاصمابن

"من:قولههووذلكإلخ"أنوثة"وذو:قولهفيذكرهاالتيالمسائلفي

."يجلبهذابعد

الاغلب،فيوالصغائرمطلقاالكبائريجتنبمنبأنهالعدلوعرف

غيرتكونانبشرطلكن،منهالتحرزلعسرالعدالةفييقدحلاونادرها

دناءةعلىلدلالتهقادحفهوالخسةصغيرةارتكابأما،الخسةصغائر

.ـحبةوتطفيفلقمةكسرقة،المروءةوسقوطالهمة

يخلمافارتكاب،القوادحمنالمروءةسلامةللعدالةويشترط

سوقي،لغيرالسوقفيلاكلواالطريقفيكالبول،بالعدالةيخلبالمروءة

البيت."أبيح"وما:بقولهمرادههووذلك،ذلكونحوالانذالومخالطة

واصطلاخا:،التوسط:لغهيأنهاالعدالةفيالمقامتحقيقوحاصل

والتغفيل.البلهمنوالعقل،القوادحمنوالمروءةالفسقمنالدينسلامة

توعدماهي:فقيلكثيرااختلافاالكبيرةحدفيالعلماءواختلف

واختار،حدعليهيترتبما:وقيل،ذلكنحوأوعذابأوبغضبفاعله

بالدين،مرتكبهاستخفافعلىيدلذنبكلأئها:ضابطهاأنبعضهم
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.()1السبعإلىمنهاأقربالسبعمتةإلىهي:عباسابنوقال

الشئهداخلا!قرابةوذووالعداوعبلأأئوثةوذو956

عبداأوامرأةكانولوروايتهتقبلبالعدالةالمتصفالانسانأنيعني

يتهاروتقبلفالمرأة،شهادتهمدونتقبلهؤلاءفرواية،قريباأوعدؤاأو

،للرجاليظهرلاوفيماالأموالفيإلاشهادتهاتقبلولاشيءكلفي

لاوالعدؤ،الأكثرعندشهادتهتقبلولاعدلاكانإنروايتهتقبللعبدو

الحكميقتضيحديثاروىإذاعليهروايتهوتقبلعدوهعلىشهادتهتقبل

بقوله:مرادههوشهاداتهمدونهؤلاءروايةوقبول،القريبوكذلك،عليه

عليه.عطفوما"قرابة"ذووهوالمبتدأخبرهوالذيالشهدا"خلاف"

بالأخبارالثقةالفبطلالإصرارمعصغيرةولا057

العدالة،فيفيقدحكبيرةيصيرهاالصغيرةعلىالاصرارأنيعني

العزيمة:لغةومعناه،والمداومةالمواظبةبأنهبعضهمعرفهوالإصرار

نأبهيعني"الثقة"المبطل:وقوله،الفعلفيالتماديعلىوالتصميم

الصغائركانتوسواء،بخبرهثقةلاإذروايتهتقبللاالصغائرعلىالمصر

مصر.نوعكلمنبواحدةفالآتي،لاأمواحدجنسمن

بطنفيماأوئجهلعينهفيومنمطلقاخهللمنفدع571

،المجهولشهادةتركالعدالةاشتراطعلىيترتبأنهيعني

:قسامأئلاثةوالمجهول

.65(1)6/:تفسيرهفيجريرابناخرجه(1)

366



جهللمنفدع":بقولهمرادهوهووالباطنالظاهرمجهول:الأول

داحلةالتعديةلتقويةزائدةفاللام،وباطنهظاهرهجهلمناتركأي"مطلقا

روايته.تركبتركهالمرادإذمضافحذفعلىوالكلام،المفعولعلى

عنهيرولممنالمحدثينجمهورعندوهو،العينمجهول:الثاني

روايتهقبولعدمعلىوالجل،والنسبالعينمعروفكانولوواحدإلا

واحد،إلاعنهيرولمولومقبولفهوالصحابيأما،صحابيغيركانإن

فيحديثهالشيخانأخرجسعيدابنهغيرعنهيرولمفإنهحزنبنكالمسيب

)3(البخاريأخرجالعبديأو)2(النمريتغلببنوكعمرو.(1)طالببيوفاة

يروولمإسلامهفي-المذكورعمروأي-عليهأثنىلمجيمالتبيأنحديثه

بقوله:4(")ألفيته"فيهذاإلىالعراقيئوأشار،البصريالحسنلاإعنه

تغلبالابنالجعفيوأخرجالمسيباأخرجاالصحيحففي

البصريالحسنغيرعنهروىتغلببنعمروإن:قومقالأنهمع

وهذا،عبدالبر)6(وابن()حاتمأبيابنذكرهكماالأعرجبنالحكموهو

."يجهلعينهفيومن":بقولهالمؤلفمراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2()4رقمومسلم،(0136)رقمالبخارياخرجه

خطا.وهو،النميري:الاصل

.()239رقم

.)857(رقمالبيت

.(222)6/:"والتعديل"الجرحفي

.(البجاوي6611)3/:الاستيعابا"في
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باطنه،جهلمعالطاهربحسبالعدالةمنهظهرتمنهو:الثالث

بطن".فيما"أو:بقولهالمؤلفمرادوهو،قبولهعدمعلىلاكثرو

هللمفعولبالبناء"يجهل"""جهل:وقوله

والانتشازطتعدبكذاكاختبارالعدالةومثبت572

الاختبار:الاول:ثلاثةالعدالةبهاتثبتالتيالامورأنيعني

الثاني:.وخفاياهاالنفوسخباياعلىتطلعالتيوالمخالطةبالمعاملة

المستفيضأوالمتواترالسماعانتشار:الثالث.لهالعدلبتزكيةالتعديل

التعديل.مننوعالحقيقةوهوفي،بعدالته

ثاويأيضا[لعالموعملالراويوأخذلقاضي1قضاوفي573

غلمابعدلليسلمنرذاملتزمايرىأنكلوشرط574

يكونالتعديلنهنابينالعدالةمثبتاتمنالتعديلأنبينلما

مسائل:ثلاثفيذكرهالالتزاميوالتعديل،بالتعديليصرحلمولولالتزامبا

بمقتضاهاهحكمهأدهالشاهدبشهادةالقاضيقضاء:الأولى

شيخ.عنعدلعنلاإيرويلاالذيالراويرواية:الثانية

بروايته.عمله:الثالثة

العاملوعملعنهالراودهوروايةشهادتهالقاضيقبولكونأنإلا

،العدلغيريقبللامنهمكليكونبانمشروطلهضمنياتعديلابمرويه

صحيحيهما،فيكالشيخينمطردةبعادةأوبصريحمنهذلكيعلمبأن

بهيعملأنلجوازلهتعديلايكنلمذلكيشترطبانهيصرحلمإن:وقيل

كائنالضمنيالتعديلأنيعني""ثاوده:وقوله.عادتهيخالفأواحتياطا
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إلخ.القاضيبقضاءثابت

عدداأعلىجرحمنكانانأبداباتفاققدموالجزح575

القسمينفيبالترجيحوقيلمينبغيركهووغيزه576

:لاتحاثلاثلكفلذآخرونوجرحهجماعةويلرااعدلاإذنهايعني

.عددااكثرالمجرحيكونان:الاولى

.عدداأكثرالمعدليكونان:الثانية

يستويا.ان:الثالثة

بقوله:مرادهوهو،خلافبلاقدمعددااكثرالمجرحكانفان

أيضاالمجرحقدماستويااواكثرالمعدلكاننوإ.البيت"قدم"والجرح

مرادوهوالمعدلعليهيطلعلمماعلىاطلعالمجرحلان؛الراجحعلى

القسمينهذينفيالترجيحلىإيصار:وقيل5"كهووغيره":بقولهالمؤلف

والمين:5تساويااوكثرالمعدلإذاوهماوهو""وغيره:قولهتحتالداحلين

.شاذالرفعضميرعلىالكافودخول،الكذب

التعذدزويعنهومالكالفنفرذئثبتهكلاهما577

انهيعني،والتعديلالجرحإلىراجع"كلاهما":قولهفيالضمير

فيالتعدداشتراطمالكعنورويواحد،بعدلمنهماواحدكليثبت

:""التحفةفيعاصمابنقالكما،الشاهد)1(

التعدداشتراطفينصعلىلمالكيعثرلمانه"البرهان"شرحفيالابياريذكر)1(

"اصول:انظر.الشهادةقيكمااشتراطهامذهبهقياسكانوإن،الروايةبخصوص

)2/658-965(.:"مالكفقه
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مبززينتجريحكذاكباثنينتعديلهوشاهد

بقوله:قواللأابقيةإلىوأشار،الراويعليهويقاس

الروايهلالشاهد1جهةفيدرايهذوبالعددوقال578

فيواحدمنالتجريحولاالتزكيةيقبللمالدرايةأهلبعضأنيعني

الرواية،دونالشهادةأصلفيالتعددطلبإلىنظرا،الشاهدخصوص

الروايةأصلأنإلىنظرا،وتجريحهالراويتعديلفيواحداعدلافيقبل

للأكثر.التفصيلهذابعضهموعزا،التعددفيهيطلبلا

زكنالقاضيإلىترافغفيهانخمقعماالاخبارشهادة957

........................روايةوغيره058

بأن)1(بينهماففرقوالروايةالشهادةبينللفرقهناالمؤلفتعرض

الشريعة،حكامإلىفيهيمرافحعأنشأنهمنخاصعنالاخبارهيالشهادة

عبدهأعتقأوزوجتهطلقأنهأولعمرومئةعليهبأنزيدعنكالإخبار

ذلك.ونحو

كخبر:عامعنالاخبارهيالروايةأنيعني"رواية"وغيره:وقوله

فيهالترافعيمكنلاخاصعنالاخباراو")2(،بالنياتالأعمال"إنما

.)3("الحبنبةمنالسويقتينذوالكعبة"يخربكخبر

)1(

)2(

)3(

الان:الاصل

تخريجه.تقدم

هريرةأبيحديثمن)9092(رقمومسلم)1915(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-
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اعترضفقدذكربماالشهادةتعريفأما،التعريفينعلىواعترض

عنإخبارمنهماكلالأنر،والافراللدعوىلشمولهمانعغيربانهعليه

برواية.وليسافيهالترافعيمكنخاص

بينهماوالتمييز،خاصةالروايةعنالشهادةتمييزالمرادبأنوأجيب

ذكر.بماحاصل

عامعنالاخبارلأنمانعغيربأنهأيضاالروايةتعريفواعترض

راولم.المسلمينعامةعلىوقفعلىالقائمةكالبينةشهادةيكونتارة

بمقنع.عنهاجابمن

نقلتمؤخرمبتدأ"الاخبار":وقوله.علمبمعنى""زكن:وقوله

.مقدمخبر("و"شهادة،بهمتعلقبعدهومااللامإلىهمزتهحركة

يصئواليهكلتعديفهموالصحلث.................

الصحابيجهالةتضرفلا4عدوكلهمع!النبياصحابانيعني

السلفكلأنيعنييميلأي"يصبو":وقوله.عدالتهعنالبحثيلزمولا

فيعليهموالثناءتزكيتهممنجاءلماالصحابةكلعدالةإلىيميلون

والسنة.الكتاب

مؤتمناماممزةراهمندونالملازمينفيواختار581

ثبوتأناختارالقرافيأنيعني،القرافيالمؤتمنبالإماممراده

اما،بهداهالمهتدينع!لهالملازمينلخصوصهوإنماللصحابةالعدالة

ثعلبة،بنوضمامة،الحويرثبنكمالكبلادهإلىورجعمرةرآهمن
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وهو،الاولوالتحقيق،)1(عدالتهمالصحبةتلكتستلزمفلا=وأمثالهم

.الجمهورقول

!لمجمبالنبياجتمعمنأنه)2(:الصحابيحدودأصخأنواعلم

قيس.بنكالاشعثردةإسلامهتخللتولوذلكعلىوماتمسلما

السلفخليقبفهبصحبةالشرف4المعاصزالعدادعىاذا582

اجتمعتانا:قالبانلنفسهغ!ي!النبيصحبةادعىإذاالانسانانيعني

عدلا.يكونأن:الاول:بشرطينصحبتهبهوتثبتيقبلقولهفان.!بالنبي

إلىالمؤلفوأشار،معلوما!يمالنبيعصرفيوجودهيكونأن:الثاني

قولهقبلوانما."العدلالمعاصرادعى"إذا:بقولهالمذكورينالشرطين

العلماءمنأن"السلف"جل:قولهومفهوم.الكذبمنتمنعهعدالتهلان

لنفسهوالعدالةالفضليدعيلانهالصحبةادعاءفيقولهيقبللامن

.)3(لنفسهتزكيتهتقبللمعدلأنا:قالإذاالإنسانأنكمابالصحبة

والعربالأعجمينإمائمقالصحبمنغيرقولةومرسل583

شافعخيزقالالكبيرأوالتابعي4قوالمحدثينعند584

اصطلاحفيالمرسلأنفذكرالمرسللبيانهناالمؤلفتعرض

!لمجم،اللهرسولقال:الصحابيغيريقولأن:هووالأصوليينالفقهاء

)1(

)2(

)3(

36(.0)ص/:"التنقيح"شرحانظر

.7(/)1:""الاصابةانظر

)5/68،:والايهام"الوهم"بيانفيالفاسيالقطانابنالحافظالقولهذانصر

132،،337.)393
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فالمرسلوعليهمطلقا،تابعيغيرأوكبيراأوصغيراتابعياكانسواء

الحديث،أهلاصطلاحفيوالمعضلالمنقطعيشملالأصوليبالاصطلاح

المرسلتعريفوالى.والمعضلبالمنقطعيحتجبالمرسليحتحمنفكل

.الاولبالبيتأشارالاصوليينعند

وأكانصغيرا-التابعييقولأن:فهوالمحدثينعندالمرسلماو

والمشهور.كيماللهرسولقال:خاصةالكبيرالتابعيأو-بعضعندكبيرا

الخيار،بنعديبنكعبيداللهالكبيروالتابعي،الاولالمحدثينعند

.كالزهريوالصغير،حازمبيابنوقيس

صححاوعك!مقمسنلأعليهرجحاولكنحجةوهو585

:أقوالثلاثةالمرسلفيناعلم

المحدثين،وجمهور()1الشافعيمذهبوهو،حجةغيرأنه:الأول

يتعرضلمالقولوهذا،بروايتهاعتبارلاوالمجهولمجهولالساقطلان

الاخيرين.القولينذكروانما،المؤلفله

حجة،أنه:ذكرناالتيالثلاثةالاقوالمنالثانيوهومنهماالاول

.التعارضعندعليهيقدمالمتصلولكن

.التعارضعندالمتصلعلىويقدمحجةأنه:الثالثوهووالآخر

معالواسطةيسقطلاالعدلأن:بالمرسلبالاحتجاجالقولوحجة

وإلاتذكرلمالتيالواسطةبثقةلجزمهإلأكيمالنبيإلىالخبربرفعالجزم

.(564-164/)ص:"لةلرساا"نظرا(1)
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.عدلأنهوالفرض،عدالتهفيقادحاتدليسامدلساكان

.الارسالعلىالاتصاللارجحيةواضحةعليهالمتصلتقديموحجة

وصلمنن-بهالقائلعند-المتصلعلىالمرسلتقديموحجة

معالواسطةحذفومن،الرواةعدالةعنالبحثعلىأحالكالسند

)1(مالكمذهبومشهور،الواسطةبعدالةلكتكفلفقدبالروايةالجزم

ولكنحجةالمرسلأنأحمد)3(:عنالروايتينوأصح)2(حنيفةوأبي

المتصل.البيتفيبالمسندومراده.التعارضعندالمتصلعليهيقدم

عينهفي"ومن:قولهفييقبللاالعينمجهولأنتقدم:قيلفان

صحابي-أنهايحققلمإذا-الساقطةالواسطةبينالفرقفماواذا"يجهل

يقبل؟لاأنهالمتقدمالعينمجهولوبين

أمرانبهيعنىتقدمفيمايقبللاالذيالمجهولأنفالجواب

المرسل:فيالساقطةللواسطةمغايروكلاهما

والنسبالعينمعروفكانولوواحدراوعنهروىمنهو:الاول

.تقدمكماصحابيغيركانإن)4(

رجلعنأوشيخعن:كقولهمبهمالاسنادفييكونأن:والثاني

وبينهذابينوالفرق،يقبلولاالعينمجهولهذافان،ذلكونحو

)1(

)2(

)3(

)4(

للقرافي.355(/1):"الفصولإحكام"انظر

.للجصاص03()2/:"الاصولفي"الفصولانظر

يعلى.لابي(9909-60)3/:"العدة"انظر

!نوإ:لأصلا
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ذلكيقتضلمرجلعناوشيخعنحدثإذاالراويفإن،ظاهرالمرسل

علىيدلفإنهبالروايةوجزمالواسطةحذفلومابخلافعندهعدلانه

لابالمرسليحتجونلاوالذين.عندهالمحذوفةالواسطةعدالة

)1(..

فيهيعلمغيرهلكانبئنهلوانهلاحتمالالراويعينمعرلمحةدولىنه--.

.تقدمكماالمعدلعلىمقدموالمجرح،جرحا

................فنعبالمعنىللحديثوالنقل586

)2(المازريعنهنقلهفيمامالكمنعهبالمعنىالحديثنقلانيعني

بالباءالتاءإبدالفيالنكيريشددكانانهمالكعن)3(الحاجبابنوذكر

مرويبالمعنىنقلهومنع.المبالغةعلىمحمولوهووباللهتالتهمنكعكسه

سمعامرأالله"نضر:كل!لصقولهالمنعوحجة-،عنهمااللهرضي-عمرابنعن

ابدللماعازببنللبراء!يالهوقوله،(سمعها")4كمافاداهافوعاهامقالتي

وبنبيكقل":!ملهقالط،ارسلتالذيوبرسولك:فقالطبالرسولالنبيلفظة

.)6("لقستوليقلنفسيخبتتأحدكميقللا":ع!لمجهوقوله،(")أرسلتالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تعديله.يقبلون:ط

ابنعننقلا512(51-1)ص/:"الاصولبرهانمنالمحصول"إيضاحكتابهفي

لتحريم.اهةكراعلىوخرجه،مكروهانه:بلوهاعبداضيلقااعنونقل،مندادخويز

.732(/1):"الشرحمع-"المختصر

تخريجه.تقدم

.271(0)رقمومسلم،2()47رقمالبخاريأخرجه

وأخرجه،عائشةحديثمن225(0)رقمومسلم،)9617(رقمالبخاريأخرجه

.-عنهماللهرضي-سهلحديثمن22(51)رقمومسلم،0618()رقمالبخاري
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إبداليمنعالحديثعلماءبعضوكان،واحدوخبثتلقستمعنىأنمع

تطرقمنوبعدهالحديثحفظفياحوطالقولوهذا،بأخبرنا)1(حدثنا

الخلل.

سئمعقدالجوازعنهومالك....................

[نحتمالبعضلدىالظنوغالبجزممعناهيفهنملعارف587

حصلاحتماالفجؤزينلدىوالجلاالخفاءفيوالاستواء588

والمحدثينالعلماءوجمهوروأحمدوالشافعيوأباحنيفةمالكاأنيعني

جممعبدلمالحديثلأن،الآتيةبالشروطبالمعنىالحديثنقلجوزعلى

المعنىحصولالطنعلىغلبأوحفقفاذا،المعنىمنهوالمقصودبلفظه

عندالليثيأكيمة)2(بنسليمانبنعبداللهولحديث،اللفظإلىحاجةفلا

نأأستطيعلاالحديثمنكأسمعإنياللهيارسول:قلتقال)3(الطبراني

حراماتحلوالم"اذا:فقالحرفاوينقصحرفايزيدمنكسمعهكمااوديه

:فقالللحسنذلكوذكر")4(باسفلاالمعنىوأصبتمحلالاتحرمواولم

)1(

)2(

)3(

)4(

.وأخبرنا"حدثنابين"الفرقالطحاويرسالةانطر

وأبوه،(661)3/:""الاصابةانطر،الترجةمصادرمنوالتصحيح!اكمة:الاصل

سليم.:ويقالسليمان

.64(19)رقم:"الكبير"في

رقم""الكفايةفيوالخطيب(،)3/18:"الصحابة"معجمفيقانعابنواخرجه

""الموضوعاتفيالجوزيوابن.(09)رقم""الاباطيلفيوالجورقاني،(16)4

الجورقاني:قال.-المطبوعفيأجدهولم(661)3/:"الاصابة"فيالحافظلهعزاه-

.(541)3/:!المغيث"فتحاهـوانطر"اضطرابإسنادهوفيباطلحديث"هذا
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.(حدثنا)1ماهذالولا

عليهيدلكمابلفظهتاديتهعنعاجزصاحبهالحديثهذا:قيلفان

بلفظه.ئهاداعلىلقادرافيدليلايصلحفلاوإذا،اؤديهانستطيعالا:قوله

لاسيما،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةان:فالجواب

"تحلوا،:قولهفيالجمعصيغوهوالتعميمعلىيدلبما!ؤصرحوقد

."واصبتم،وتحرموا

نافبين-بهالقولعلى-بالمعنىالنقلجوازشروطالمؤلفوذكر

لابمواقعهافطناالالفاظبمدلولاتعارفاالناقليكونانشرطهمن

."رفلعا":بقولهمرادههووهذا،نيالمعاتغيرالتيالتغييراتعليهتتمشى

نامتيقناللحديثفاهمابالمعنىالناقليكونان:الثانيالشرط

"يفهم:بقولهمرادههووهذا،الظنغلبةتكفيه:وقيل،فهمماهومعناه

إلخ."جزممعناه

الخفاءفيالحديثلفطمعبهجاءالذياللفظاستواء:الثالث

واضح،منهاخفىكونهومنعظهر،ولامنهاخفىيكونلابأنوالظهور

ناخوفمنهاظهركونهومنع،الخفاءإلىالوضوحمنالنصينقللانه

،المرجحاتمنوالطهوربالطهور،عليهفيرجحآخرحديثايعارض

يوهملانهيجوزلاوذلك،الراويبتصرفالحديثترجيحإلىفيؤدي

الراجح.غيرارجحية

لاضطرارتطوذالتيدونالقصارفيمنعوبعفمهم958

.534(/1):"الراوي)تدريبنظر(1)
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منعبدالوهابالقاضيبهومرادهالاصوليينبعضأنيعني

قدلانه،الطوالدونالقصارالأحاديثفيبالمعنىالنقلمنعالمالكية

القصار)1(.دونالطوالفيإليهيضطر

المنعافيهيحكونوبعضهمقطعايجوزوبالمرادف095

المالكيةمنالحاجبابنشيخالابياريبهوالمرادبعضهمأنيعني

يختلف:بعضهموقال،)2(جوازهفيخلافلابمرادفهاللفظإبدالجعل

بالمعنى:والنقلالمرادفبينوالفرق.بالمعنىالنقلجملةمنلانهفيه

والتركيببمرادفهلفظيبدلنماوا،الكلاموضعفيهيتغيرلاالمرادفأن

فيبالالذيالاعرابيقصةفيبعضهمروىلوكما،التركيبهو

منذنوباعليهفأراق:الثانيوروى،ماءمندلواعليهفأراق:المسجد

.الذنوبوهوبمرادفهاابدلتالدلولان)3(بعينهالاولهوفالتركيب،ماء

بلفطهمتعبداكانما:بالمعنىاللفظنقلمسألةمنويستثنى

أيضامنهبعضهمواستثنى.ذلكونحوالتحليلوتسليمةالاحرامكتكبيرة

(ضرار")ولاضررو"لا")4(بالنياتالأعمال"إنما:نحوالكلمجوامع

)2(

)3(

)4(

.51(1)ص/:"المحصول"إيضاحفيالمازريعنهنقله

.(16)2/:"النشر"انطر

.نإلا:ط

.تقدم

تخريجه.تقدم
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ذلك.ونحو)1("الوطيسحمي"والان

للمترجمالإبدالونحوهعجميبلفظوفقاوجوزن195

بالفارسية،الحديثعنالترجمةاتفاقاأجازواالاصوليينأنيعني

لضرورةالعجملغاتمنونحوها"عجمي"بلفظ:بقولهمرادهوهي

"الابدال":وقوله.للروايةلاوالتعليمللافتاءالابدالكانإذاالتبليغ

يتعلق""للمترجم:وقوله،اتفاقا:5معناو"وفقا"""جوزن:قولهمفعول

."جوزنب"

مسألةوبينبالمعنىالحديثنقلمسألةبينالفرقما:قيل)2(فإن

المتقدمة؟الرديفينتعاور

فييقعأنمنأعموهولغويأمرفيالرديفينمسألةأن:فالجواب

ولامطلقاذلكتمنعاللغة:يقولفيهافالمانع،غيرهأوللحديثراوكلام

امرفيبالمعنىالحديثنقلومسالة.لااويمنعههلللشرعيتعرض

لا.أماللغةمنعتهاحتياطايمنعهفيهوالمانعغ!ييهبحديثهخاصشرعيئ

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-لمطلبعبدبنالعباسحديثمن()1775رقممسلماخرجه

.(95)2/:لنشر""فيوجوابهالسؤال
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الصحابيروايةكيفية

المطاعالمجتبىالرسولمنالسماعفيالصريحأرفعها295

صيراحذثنيهشافهنيأخبراأوذامنهسمعتمنه395

كانماهوكلي!النبيعنالصحابيروايةكيفياتارفعانيعني

الخلل،منهاينبوقعالتيالواسطةاحتماللعدممنهالسماعفيصريحا

!ومنهسمعت:وهيالمؤلفذكرهاالتيالصيغبالسماعالصريحومن

مفعول""سمعت:وقوله.حدثنيهاو،شافهنياو،بهاخبرنياو،كذا

و"شافهني.عليهمعطوفبعدهوما،الحكايةقصدعلىد"صير"به

وأشار،الاولىالمرتبةهيوهذه،العاطفبحذفمعطوفان"وحدثني

بقوله:الثانيةالمرتبةإلى

....................................................عنفقال495

يأ"قال"مرتبةالسماعفيصريحهوماتليالتيالمرتبةأنيعني

دونع!يممنهسماعهفيظاهرلأنهغ!يماللهرسولقال:الصحابيقالإذ

!يهيهاللهرسولعن:الصحابيكقول(""عنأنالمؤلفوظاهر،واسطة

عغصصمنهالسماعفيلظهورهبثمأوبفاء)1(عطفهلعدم"قال("مرتبةفي

مندرجةأنزل""عنإن:وقيل.والاصوليينالمحدثينمنكثيروعليه

عطف.:لأصلا(1)
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.")1("الشرحفيالمؤلفمالواليه،ثالثةمرتبةفهيوعليه""قال

ذكراقدالورىخيزيكنلمإنأمراأوئهيثم............

الرابعةأو،"وعن"قالمرتبةاتحادعلىبناءالثالثةالمرتبةأنيعني

وأنهينا:الصحابيقول:هي"قال"مرتبةبعد"عن"مرتبةأنعلىبناء

لأنالمرفوعحكمفيهذاكانوانما.أمراوكذاعننهياوامرنا،

احتماللانقبلهمادونكانوانما،ع!ي!هوالناهيأوالامرأنالطاهر

الناهييكونأنباحتمالويزيدأيضا،هوفيهقبلهفيماالذيالواسطة

وغيرهم.الراشدينالخلفاءمنلمجييهالنبيغيروالآمر

إذاالصحابيأنذكرا"قدالورىخيريكنلم"إن:قولهومفهوم

المرتبة.هذهمنيكونلاانه-امراوكذاعن!حماللهرسولنهى:قال

نهإلااتفاقاالواسطةفيهتحتمللاإنه"الشرح")2(:فيالمؤلفوقال

وأللكلالامرأوالنهيوهل،جازمغيرأوجازماالطلبكونيحتمل

عندهكلهاالاحتمالاتهذهأنكما؟دائمغيرأودائمهووهل؟البعض

"جمعصاصماهذهالمؤلفمسألةوجعل،المؤلفمنطوقفيأيضا

معا.قبولهماوالشافعيةلكيةالماعندوالصحيح،رابعةمرتبة)3("معلجواا

اظهرنهانااوع!ي!اللهرسولامرنا:الصحابيقولمسالةإن:قلت

""الشرحفيالمؤلفادعاهوما"قال"،مرتبةفيتكوننفيهايقالما

)1(

)2(

)3(

/2(63).

.)2/64(

(.البنانيحاشيةمع-173)2/
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محتملةالواسطةبل،صحيحغيرالواسطةاحتمالعدمعلىالاتفاقمن

،غصاللهرسولقال:قولهفيغصكاحتمالهااللهرسولامرالصحابيقولفي

غيرأودائمأوالبعضأوللكلهلالامرفيالاحتمالاتمنادعوهوما

سمع.كماإلايرويأنفيبعدعارف!عدلالصحابيلأنضعفهيظهردائم

التصقبعهدهاذابهكناوالتحقئروىالسنةمنكذا595

مامرتبةفيوهوبهيحتج،"السنة"من:الصحابيقولأنيعني

علىتطلققدالسنةلأنبهيحتجلا:وقيلغغص،النبيسنةفيلظهورهقبله

ذلك.وغير،الفرضقابلماوعلى،وغيرهمالراشدينالخلفاءسنة

.(بعبد)1حريقتلألاالسنةمن-:عنهاللهرضي-عليقول:ومثاله

تساويالمرتبةهذهأنالمؤلفظاهرإلخ"بهكنا"والتحق:وقوله

ومعنىبعدها،أنها"الشرح")2(فيذكرلكنهبالواوللعطفقبلهاما

لهيكون!يو،النبيعهدفيكذانفعلكنا:قالإذاالصحابيانكلامه

جابر:كقولعليهفقررهمعليهاطلعأنهعلىمحموللانه،الرفعحكم

.)3(ينزلوالوحينعزلكنا

بهرو!صالنبيعلمفيالحجةلأن،الرفعحكملهليس:وقيل

النبيإن:الصحابيقالإذاأما،سمعهأنهيثبتلموهنا،عليهوتقريره

نبيهابعدالامةافضلنقولكنا:عمرابنكقولعليهواقرسمعهغ!

)1(

)2(

)3(

.34()8/:والبيقهي،(904)5/:شيبةابيابنأخرجه

/2()65.

.(0441)رقمومسلم،(52)80رقمالبخاريأخرجه
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.خلافبلامرفوعفهوينكر)1(.فلايسمع!ي!والنبيوعمر،ابوبكر

جميم،النبيعهدفيذلكانيذكرولمنفعلكنا:الصحابيقالإذاواما

لاحتماللا:وقيل،!ي!النبيزمنفيلطهورهالرفعحكمله:فقيل

يقطعونلاكانوا-:عنهااللهرضي-عائشةقول:ومثاله.زمنهبعدكونه

.)2(التافهالشيءفي

)1(

)2(

نبينا.:الاصلفيووقع.()13132رقم"الكبير"فيالطبرانياخرجه

حزموابن،2(55"8/:""الكبرىفيوالبيهقي،(477)5/:شيبةابيابنخرجه

وصححه.3(11/25):""المحلىفي
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شيخهعنغيرهروايةكيفيه

دونه:فمنالتابعيوهو،الصحابيغيرأي""غيره:قوله

احتوىالإذنذ[النوالعلىمتى[ستواوالإذنوالشماعللعرض695

غيرعنالراويروايةكيفياتتستويمالكالامامعندأنهيعني

تشتملأنبشرط،والاجازةوالعرضالسماع:وهيالثلاث!رالنبي

المناولة.علىالاجازة

خلافايسكتأونعم:فيقول،الشيخعلىالقراءة:هو"و"العرض

السماع:بهيعنيو"السماع".عنهالروايةتجوزلاسكتإن:قاللمن

به:يعنيو"النوال".الاجازة:بهيعنيو"الاذن".الشيخلفظمن

عني،هذاترويأنلكأجزت:لهويقولكتابايناولهبأن،المناولة

وخالفهمالكإليهاذهبوالسماعللعرضالمناولةمعالإجازةومساواة

.العلماءجمهور

وان،أخبرنيأوحدثني:قالالشيخمنوحدهالراويسمعفان

أخبرنا:قالبالعرضعنهروىفان،أخبرناأوحدثنا:قالغيرهمعسمع

فان،اسمعوأناعليهقراءةأخبرنا:قالغيرهالقارىءكانفان،عليهقراءة

للاجازة،الاصطلاحفيتنصرفوهي،أنبأنا:قالبالاجازةالروايةكان

.إجازةخبرناا:او

قويقدبظنسمعهصحإنروي[لإجازةعنبماو[عمل795

المجازظنعلىغلبإنوالعملبهاالروايةتجوزالاجازةأنيعني
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تفيدبطريقعندهذلكيثبتبأنالمجيزسماعهوفيهالمجازالشيءهذاأن

يةلروااولاالعمليجوزلا:لحديثاهلامنقوموقال.الظنغلبةاوالعلم

.(1)العلمطلبفيالرخلةلبطلتلاجازةاجازتلو:شعبةقال،لاجازةبا

منحتمفيهالتفصيلوعدمغدملمنتجي[لوقفلشبهها895

لفلانسيولدلمنأجزت:نحو،للمعدومالإجازةتجوزأنهيعني

التفصيل""وعدم:وقوله.للوقفلمشابهتها،عنيالكتابهذارواية

لا:قاللمنخلافاتفصيلغيرمنمطلقاتجوزللمعدومالاجازةانيعني

لموجودتبعاالمعدومكانإن:قائلاذلكفيفصلولمن،مطلقاتجوز

تبعاالمعدوميكنلموإن،لكسيولدولمنلكأجزت:نحوجازت

تجز.لم،لكسيولدلمناجزت:نحولموجود

يمتنعوالاالخطغرفانسمعبالذيالإذندونوالكتب995

أنهيعتي"الإجازة":قولهعلىعطفابالخفض""والكتب:قوله

هذابانلغيرهراويكتببانبالروايةالاذندونبالكتبالعمليجوز

دونيجوزبهالعملفان،عنيروايتهلكاجزت:لهيقلولم،سماعه

وأ،الراويإليهبهكتبالذيالخطيعرفكانإذاجوازهومحل،الرواية

وذلكبهالعمليجزلمبينةعليهتقمولميعرفهلمفان،بينةعليهشهدت

"دون:قولهومفهوم،"يمتنعوالاالخطعرف"إن:بقولهمرادههو

.إجازةلكانالكتبمعلهأذنلوأنه"الإذن

.(0201):""الكفايةفيالخطيباخرجه()1
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السندصحيحمنهواعملنالفجزداعلامهفيوالخلف006

إذاكما،الاجازةعنالمجردالشيخإعلامفياختلفواأنهميعني

مقتصرا،فلانعنسماعيمنالكتابهذاأوالحديثهذا:الشيخلكقال

إليهذهببالجوازوالقوللا؟أمبهذا]عنه[الروايةتجوزهلذلكعلى

المالكيةمنإليهذهبوممن،والمحدثينوالفقهاءالاصوليينمنكثير

منجماعةأيضابهقالبالمنعوالقول)1(.عياضوصححهحبيبابن

المنعوحجة.)2(الغزاليبهجزموممن،المحدثينمنوكثيرالاصوليين

يجوزلافانه،الحكممجلسغيرفيشهادتهذكرإذاالشاهدعلىالقياس

روايتهيجوزولابشيءالانسانيحذثقد:أيضاوقالوا،بإذنهلاإتحملها

.القبولمنمانعاخللافيهيعلملكونهعنه

وأوالمتنالسندصحيحكانإذاجائزفهوالمجردبإعلامهالعملأما

وأالاسنادصححسنهأوالمتنصحةعلىفالمدار،والمتنالسندحسن

الاخر،دونويحسنيصحمنهماكلوالاسنادوالمتنلا،أمحسن

نأكما،شذوذأولعلةصحيحغيرالمتنأنمعصحيحايكونقدفالاسناد

؛لغيرهالصحيحفيكماصحيحغيرالاسنادأنمعصحيحايكونالمتن

المتنفيصحبعضابعضهايشدقدضعيفةكانتوإنالطرقكثرةلان

ضعيف.بانفرادهمنهاواحدكلأنمعبمجموعها

قويايغلبانفضعيفانبيتأهلبواحدتخاصملا

.(1801-70أص/:""الإلماعفي(1)

.(11/651:""المستصفىانظر)2(
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الحسن.ذلكعلىوقس

العمليمنغالناسوخلوفقاانحظلمماوجادةعنوالأخذ106

العربعنمسموعغيروهووجدمصدر-الواوبكسر-الوجادة

منوجدما:هوبالوجادةومرادهم،المؤلفونيستعملهمولدهووإنما

ولاسماعغيرمنمعروفشيخبخطصحيفةفيمكتوباونحوهحديث

بهاوالعملاتفاقاممنوعةبالوجادةالروايةأنيعني.مناولةولاإجازة

العملجوازعلىالنظارمحققيمنوكثير،مرادههذا،الجلعندممنوع

محققيبعضوقطع،بهاالروايةجوازأصحابهونظارالشافعيوعنبها

.()1الثقةحصولعندبهاالعملبوجوبالشافعية

الأثربعلممسطورفذاكالخبرلفم!ئذكزبهوما206

الحديث،مصطلحفيمسطورةالحديثروايةأداءكيفياتأنيعني

مامقصديعن"منتبذا:الكتابأولفيقالبماعملاهناتركهاولذا

إلخ.ذكرا"

.الصلاحلابن(018)ص/:"الحديث"علومفيبنحوه()1
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الإجماعكتاب

علىكالاجماعشرعيايكونوهو،الشرعيةالادلةمنالاجماع

العالم،حدوثعلىبهميعتدمنكإجماعوعقليا،والنكاحالبيعخلية

.الجيوشكتدبيرودنيويا،للتعقيبالفاءككونولغويا

أمرين؛بينلغةمشتركوهو،أجمعمصدر:اللغةفيوالاجماع

للاجماعالمناسبوهو،الاتفاق:والثاني،والتصميمالعزم:أحدهما

بقوله:المؤلفعرفهواصطلاحا،لادلةااحدهوالذي

أحمدوفاةبعدمنالأمةمجتهديمنالاتفاقوهو306

............................عليهوالمتفقالعصرفيوأطلقن406

المجتهديناتفاق:هوالاصولييناصطلاحفيالاجماعانيعني

العصرفي"وأطلقن:بقولهمرادههووذلك،شيءأيعلىعصرأيفي

وسلامه-عليهاللهصلاة-حئاداممالأنه!يموفاتهبعد"عليهوالمتفق

وفهم.!يخ!حياتهفيالاجماعفيحجةولا،وتقريرهوفعلهبقولهفالعبرة

والتابعينبالصحابةيختصلاالاجماعانالعصر"فيواطلقن":قولهمن

يكونالاجماعأن"عليه"والمتفق:قولهومن،ذلكزعملمنخلافا

شرعي.وغيرشرعيا

نتقي1عئملمنلغافافي........................

إلغاءالمجتهدينخصوصاتفاقالاجماعكونعلىيترتبأنهيعني

وفافهم،يعتبرحتىعندهمعلملاإذالاجماعفياعتبارهموعدمالعوام
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اختير.يعني""انتقي:وقوله،العوام("عم"من:بقولهفمراده

....................................................لاوقيل506

لانالعوامموافقةالاجماعفييشترطإنه:قالبعضهمأنيعني

باتفاقفالحجةوحينئذ")1(ضلالةعلىأمتيتجتمع"لا:قال!يالهالنبي

وفاقهم.منفلابدالأمةمنوالعوام،الأمةجميع

الخفيلاوالحجالزنامثلالجليفيوقيل................

الاجماعفييشترط:فقالالمسألةفيفصلالعلماءبعضأنمعناه

الحجكوجوب،احدعلىيخفىلاالذيالواضحالجليفيالعوامموافقة

ناعلىكالاجماع،الناسكليعلمهلاالذيالخفيدون،الزناوحرمة

الجد.يحجبلاالاخوان،الصلببنتمعالسدسالابنلبنت

الشرعفيفيعتبر،اهلهفنكلفيفيهيعتبرالاجماعأنواعلم

.وهكذا،باللغةالعلماءاللغةوفي،المجتهدون

الخبر"موافقةفيالحافظقال،الصحابةمنجماعةطريقمنرويالحديثهذا)1(

جماعةروايةمنكثيرةأسانيدله،المتنمشهورحديث"هو:(501)1/:الخبر"

."..ـ.مختلفةبألفاظالصحابةمن

بونعيمو(،1161-15)1/والحاكم)2167(،رقمالترمذيأخرجهما:منها

الترمذيقال-.عنهماالله-رضيعمرابنحديثمن)3/37(:"الحلية"في

شرح"فيلنوويو،الدارقطنيوضعفه.الوجههذمنغريبحديث:بونعيمو

الخبر":الخبرو"موافقة62(،57-)ص/:"المعتبر"وانطر.67()13/:"مسلم

/1(501-701).
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اللطيفعممقدبعلمهالتكليفماكلفيلاوقيل606

يعمفيماالاجماعفيالعواميلغىلا:قالالعلماءبعضانيعني

فإنهمبعلمهالتكليفيعملامادونوالصلاةكالطهارةبعلمهالتكليف

من"اللطيفو".دونهمفيهلاجماعاوينعقد،والإجارةكالبيع،فيهيلغون

وعلا.جلاسمائه

ئنتقىوكلالاجماععليهئطلقاأنأوللاحتجاجوذا706

الابياتفيالعوامباعتبارالقولإلىراجعة"ذا":قولهفيالاشارة

الاحتجاجهوهلالعواموفاقلهيشترطفيمااختلفانهيعني،الماضية

سواهممنإجماعيكنلمالعواميوافقلمإنالقولهذاوعلى،بالاجماع

الامةكلهوعصمتهعلىالدليلدلالذيان:القولهذاوحجة،حجة

سبيلغئرويمبع>:واية")1(،ضلالةعلىتجتمعلا"أمتي:لحديث

صدقوهوحقيقيفالخلافالقولهذاوعلى.115[]النساء/(لمؤمنين

قولك:يصدقانالعواموفاقفائدةفتكونوعليه،الامةإجماعإطلاق

تامةالاجماعحجة:يقولونالقولهذاواهل،كذاعلىالامةاجمعت

لفظي.فالخلافوعليه،المجتهدينباتفاق

بعضاختارهالقولينمنواحدكلانيعني"ينتقى"وكل:وقوله

.للمفعولمبنيان"و"ينتقى،"يطلقا":وقوله.العلماء

يعتبرفلاالأهواءأهلمنئكفزببدعةمنوكل806

قريبا.تقدم()1
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يعتبرلافانهصفوانبنكجهممرتكبهايكفرببدعةمبتدعكلانيعني

بالمسلمينالعبرةإ-الاجماعانعقادفيمخالفتهتقدحفلا،الاجماعفي

.(1)الدعوةامةلافقطالاجابةامةمضىفيمالأمةبافالمراد،غيرهمدون

درعلههامندر[لاثنانيضرلادرواجلثوالكل906

اتفاقهم-الاجماعلانعقاد-يجبالعصرمجتهديجميعانيعني

"والكل:بقولهمرادهوهو،الاجماعينعقدلمواحدخالففلو،كلهم

لمنخلافامطلقاداودموافقةيعتبرونالاصوليينومحققوا"،واجب

القياسمبناهاالتيالمسائلفييعتبرلا:قالولمن،مطلقايعتبرلا:قال

00)2(1

عيرهادولى

مخالفةيضرلا:قالالعلماءبعضانيعنييضر"لا"وقيل:وقوله

ابنالقولبهذاقالوممن،ذلكعلىزادمايضروانماالاثنيناوالواحد

تعالى:قولهتفسيرفيجريرابنذكرولذا،الطبريجريروابنمندادخويز

ذبيحةاكلجوازن[121]الانعام/(عليهاللهاشولديهرلؤمماتا!لواولا>

وابنالشعبيعناكلهكراهةروىانهمععليهامجمعللتسميةالناسي

)3(
فخلاف،المنععلىتطلقماكثيراالسلفعندوالكراهه،سيرين

.الاجماعفييقدحلمعندهسيرينوابنالشعبي

)1(

)2(

)3(

.97(78-)2/:"النشر"انطر

.664()ص/الاجتهادكتابفيسيأتيماانطر

ابنانمع،الشعبيعنالقولحكايةفيهوليس952(528-)9/:"الطبري"تفسير

المؤلف.نقلهماجريرابنعننقل(1355)3/:"التفسير"فيكثير
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عدموحجةكلها،الامةقولفيالحجةأن:الكلاعتباروحجة

وانما،الاعظمال!وادواعتبارالنادرإلغاءالاثنينأوالواحدمخالفةاعتبار

يفيدإنماالاعظمالسوادلانبقيلالثانيوحكى،بالاولالمؤلفجزم

القطع.إفادةلاجماعافيوالمطلوبالظن

فامتنعوإلاموجوذاكانإنتبعمنالصحاييمعواعتبرن061

فانوتابعونصحابةفيهمكانإذاالمجمعينالعصر]أهل[أنيعني

كانإندونهمالصحابةإجماعينعقدفلا،الصحابةمعيعتبرونالتابعين

من؛الاعتباربصفاتمتصفينموجودينالإجماعانعقادوقتالتابعون

غيرالإجماعانعقادوقتالتابعونكانإندونالاجتهاد،مرتبةبلوغ

مرادههووذلك،يعتبرونلافانهمعلماء،غيرموجودينأوموجودين

التابعيبهيعني("تبع"من:وقوله،"فامتنعوإلاموجوداكان"إن:بقوله

."اعتبرن"مفعولوهو

الأكثزينتحيهماعلىلغووالتواترالعصرانقراضثئم611

فياشتراطهمافيالعلماءاختلفمسالتينالبيتهذافيذكر

الاكثر.فيهماالاشتراطعدمورجح،لاجماعا

المجمعينانقراضالإجماعانعقادفييشترطهل:منهماالأولى

وأالواحدمخالفةاعتبارعدمعلىبناءمعظمهمأو،الكلوجوبعلىبناء

بالغاءالقولعلىالمجتهدينخصوصبالمجمعينوالمراد؟الاثنين

انقراضاشتراطويروى.إلغائهمبعدمالقولعلىالامةكلأو،العوام

منالرازيوسليمفوركوابنأحمدالإمامعنالإجماعفيالعصر
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ورد.رجوعهميحتملأحياءدامواماأنهمالقولهذاوحجة.الشافعية

يقبلولاالحجةبهتمتلحظةانعقدإذاالاجماعبأنالجمهورقبلمن

.للاجماعخرقلانهالمجمعينبعضرجوع

بهيحصلقدراعددهميبلغأنالمجمعينفييشترطهل:والثانية

إلاالدنيافييكنلملوالتواترعددبلوغهماشتراطفعلىلا؟أوالتواتر

منالمشهورعلىاما،حجةإجماعهميكونلاربعةاوثلاثةاومجتهدان

فيلدخولهحجةيكونالمذكورينإجماعفانالتواتر(1عدد)اشتراطعدم

ولاإجماعاقولهيكونفلاواحدمجتهدإلايبقلملواما،الاجماعحد

لاوالواحد،إلخ("الاتفاق"وهو:المؤلفلقولالاجماعحدفييدخل

.الاتفاقعليهيطلق

يحضلدوركالعلمبهفيمائحظلولكنحجةوهو612

بهيعتدلامنإلاذلكفييخالفولمحجةالإجماعانيعني

.والنظامكالشيعة

فيما"بهالاحتجاجيمنعالاجماعأنيعني"يحظلولكن":وقوله

علىبهالاحتجاجلان،تعالىاللهصفاتمنوالارادةوالقدرة("كالعلم

معرفةعلىحجيتهتتوقفالاجماعأن:وايضاحهالدور،يلزمهذلاش

المذكورالدليلصحةومعرفة،سنةأوكتابمنعليهاالدالالدليلصحة

العلممعإلاالنبيإرسالهيمكنلاإذوقدرتهاللهعلممعرفةعلىتتوقف

.معد:صللاا(1)
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متوقفةعلمهمعرفةلكانتبالإجماعمثلاعلمهعلىاحتججنافلومثلا

معرفةعلىمتوقفالاجماعأنمع،بهعليهااستدلالذيالاجماععلى

.بالدورمرادهوهوالاخرعلىالامرينمنكلفيتوقفتقدمكمااللهعلم

العلمبأنالقائلينالمتكلمينمذهبوهو،المؤلفمرادهذا

بهثبوتهاأنزاعميننقليبدليلإثباتهايمكنلاوالقدرةوالحياةوالارادة

النبي!صدقوأن،الدوريلزمهلاأنهوالتحقيق.المذكورالدوريلزمه

والاحكامالعقائديذكر!كانبل،العقليالنظرعلىبهالجزميتوقفلا

جازماتصديقاذلكفيفيصدقونهالنطريعرفونلاالذينالاعرابلجهلة

علىالدالةوالاحاديثالايةذلكومن،وهامولاشكوكفيهتخالطهملا

.)1(ضلالةعلىتجتمعلاالامةان

المزعومالدوريلزمهلاماأنإلىبهيشير"كالعلم"فيما:وقوله

بهثبوتهلانبالاجماعيثبتذلكونحوالقيامةيومالمؤمنونيراهاللهككون

.الدوريلزمهلا

فاعلمالراشدينوالخلفاءينتميمنهلكوفة1الىوما613

وكذلك،الصحيحعلىبحجةليسالكوفةأهلإجماعأنيعني

إجماعأنزعملمنخلافا،الامةبعضلانهموالبصرةالكوفةأهلإجماع

سكنهامنلكثرةنظراحجةفقطالكوفةأهلأومعاوالبصرةالكوفةأهل

الصحابة.منالعلماهلمن

تخريجه.تقدم(1)
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ليسالاربعةالخلفاءإجماعأنيعتي"الراشدين"والخلفاء:وقوله

،إجماعلاحجةهو:وقيل،إجماعهو:وقيل،الامةبعضلانهمباجماع

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:صك!ي!بقولهمحتجاأحمد)1(عنويروى

نا")3(البينات"الاياتفيقاسمابنوذكر.")2(..بعديمنالراشدين

ظاهر.وهوعليخلافةفيإلاعلمهيتصورلاإجماعهم

والكتابالسنةاتباععلىمحمولنهبأالحديثعنالمانعونوأجاب

الكوفة"إلى"وما:وقوله.الامةبعضاتفاقلانهذكرمناتفاقعلىلا

إجماعويحظلكالعلمفيمايحظلأي"يحظل"فاعلنائبعلىعطف

إلخ.الكوفةاهل

بنيأمرهلتوقيف1علىفيماللمدنيحجيةوأوجبن614

........................فطلقا....وقيل615

للرأيمجاللافيمامالكعندحجةالمدينةأهلإجماعأنيعني

بنيفيماأيبني"أمرهالتوقيفعلى"فيما:بقولهمرادههووذلك،فيه

قولههذاونظيرالاجتهاد،إليهيتطرقلابحيثالشرعمنتوقيفعلى

)1(

)2(

)3(

.(5/022):"ضحلواا"و،(7021-4/6021):"لعدةا"نظرا

رقموالترمذي،(064)7رقموابوداود،(24711رقم367)28/:احمداخرجه

والحاكم:)45(،رقم""الإحسانحبانوابن)42(،رقمماجهوابن)2676(،

ابنوصححه.صحيححسنحديث:الترمذيقال.وغيرهم69(،)1/59-

وغيرهم.والبزاروالحاكمحبان

/3()392.
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."قطعيئذاكإذمنعطيبةنقلينافي"وما:المتقدم

أهلإجماعإن:قالالمالكيةبعضأنيعنيمطلقا""وقيل:وقوله

.مجالفيهللاجتهادفيماكانولوحجةالمدينة

:الجمهوروحجة،المدينةأهلباجماعيحتجونلاالعلماءوجمهور

الخطأ.حقهمفييجوزالامةبعضأنهم

ذلكأنعلىيدلفيهللرأيمجاللافيمانقلهمأنمالكوحجة

"إذ:قولهفيتقدمكما!معنهمتواترنقلفهووإذا،!النبيمنبتوقيف

.("قطعئئذاك

"المدينة:غ!جمقولهمطلقاحجة)1(إجماعهمبانقالمنوحجة

خبثوالخطأ:قالوا،الحديد")2(خبثالكيرينفيكماخبمهاتنفيكالكير

ناعلىيدللاالحديثلانضعيفالاستدلالوهذا.عنهمنفيهفوجب

الحديثهذامنطوقأنمن)3(القرافيذكرهوما،يخطئونلاالمدينةأهل

بهلاتنهض")4(ضلالةعلىأمتيتجتمع"لا:حديثمفهومعلىمقدم

أهلهاقولانعلىفيهدلالةلاكالكير""المدينة:حديثلان؛ايضاحجة

حجه.

)1(

)2(

)3(

)4(

.جماعلاا:صللاا

هريرةأبيحديثمن)1382(رقمومسلم)1871(،رقمالبخاريخرجه

.-عنهاللهرضي-

334(.)ص/:"التنقيح"شرحفي

تخريجه.تقدم
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وانما،فقطوالتابعونالصحابة:المدينةبأهلالمرادأنواعلم

بالوحياعرفلانهمللرايفيهمجاللافيماحجةاتفاقهممالكجعل

الوحي.محللمسكنهممنهوبالمراد

منعامماالبيتأهلعليهقدأجمعاوما....................

خلافاوالجمهورمالكعندبحجةليسالبيتأهلإجماعأنيعني

أقللرجسعن!مليذهباللهيرلدإنما>:بقولهمحتجين،للشيعة

عنهم.نفيهفوجب،رجسوالخطا:قالوا.لايةا33[/]الاحزابلبت!(

وقيل:،العذاب:قيلوالرجس،برجسليسالخطأبأنوأجيب

والحسنوفاطمةعلي:البيتبأهلومراده.مستقذركل:وقيل،الاثم

وحدهعليقولبأنيقولونوالشيعة،وأرضاهمعنهماللهرضيوالحسين

حجة!

القطعئيأوالأمارةمنالسنيعلىمنهعراوما616

حدعلى""منعفاعلنائبعلىمعطوفرفعمحلفي"وما(":قوله

قوله:

رملا)1(تعسفنالملاكنعاجتهادىوزهرأقبلتإذقلت

وأقطعيدليلإلىمستنداكانإذاإلايقبللاالاجماعأنيعني

يأ،الظنيالدليل:الا!صوليينعرففي-الهمزةبفتح-والامارة،ظني

واالظنيالدليلايالامارةعنتجردايعريماالاجماعمنومنع

حاشيته.وانظر(184/)1:"الكامل"فيالمبردلهنسبهربيعةابيبنلعمرالبيت(1)
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الراجح.المذهبعلىأي"السني"على:وقوله.القطعي

قولهلانهذايقتضيالاجماعحدأنوحجته،المؤلفمرادهذا

الاجتهادمنلابدأنهعلىيدل"مجتهديمنالاتفاق"وهو:الحدفي

مستندكونجوازعلىوالجمهور،الإجماعمستندهوشيءعنوالفحص

مستندالقياسكونإمكانالطاهريةفإنكارقياسا،ولوظنياالإجماع

علىالإجماع:قياس!مستندهالذيالإجماعومن.صحيحغيرالإجماع

أبيإمامةعلىالصحابةوإجماع،لحمهعلىقياساالخنزيرشحمتحريم

.الصلاةفيإمامتهعلىقياسابكر

الإجماعيصخ:قالمنالعلماءمنأن"السني"على:قولهومفهوم

.الصوابعلىالاتفاقيلهموابأنمستندغيرمن

الإجماعأنمن-لغيرهتبعا-البيتهذافيالمؤلفذكرما:قلت

إذاع!ييهالنبيلأن،عتديظاهرظنيأوقطعيئدليلإلىيستندلمإذايرد

زاعماإجماعهارذلاحديسوغفكيفضلالةعلىتجتمعلاأمتهبأنصرح

"لا:!وقولهمنأقوىمستندوأفيظني؟اوقطعيمستندلهليسانه

ظاهرينامتيمنطائفةتزاللا":ع!ييهوقوله،(1")ضلالةعلىأمتيتجتمع

مستندهم،فيلاإجماعهمفيالقاطعةفالحجة،الحديث")2(الحقعلى

يمكنهل:هيالخلافصورةأنمنالاصوليينبعضذكرهماوالاولى

تخريجه.تقدم(1)

شعبةبنالمغيرةحديثمن(291)1رقمومسلم364(،)0رقمالبخاريأخرجه)2(

.-عنهاللهرضي-
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فيتفقواالصوابيلهموابأنسنةاوكتابمنمستنددونالاجماعينعقدان

فرضبعداماسنة؟اوكتابمنبمستندإلاانعقادهيمكنلااو،عليه

.تقدمكماردهيمكنفلاانعقاده

فعاثدسوى1&ذيكنلماذزائدلقولفامنعوخرفه617

........................خرقانوقيل618

يأيضا"منع"فاعلنائبعلىمعطوفبالرفع"وخرقه":قوله

مسألةفيثالثقولإحداثيجوزفلا،مخالفتهأيالاجماعخرقومنع

قولين.علىعصرأهلفيهااختلف

خارقايكوننلابدمثلاالثالثالقولإحداث:العلماءبعضقال

اتفاقهمفحصلقولهاماعداتنفيجماعةكللان؛حالكلعلىللاجماع

ذاكيكنلم"إذ:بقولهالمؤلفمرادهووذلك،القولينغيرنفيعلى

.معاند"سوى

قدبلالاجماعخرقثالثقولإحداثمنيلزملا:بعضهموقال

(1حزم)ابن5حكاما:الخارقفمثال،خارقغيريكونوقدلهخارقايكون

فمنوالجدالاخوةمسألةفياختلفواالصحابةفإن،للجدالأخحجبمن

يدلونلأنهمسواءهم:قائلومن،الاخوةيحجبال!الجد:يقولقائل

،محجوبغيرالجذأنعلىالكلاتفقفقدأبوالميتوهيواحدةبذات

.للاجماعخرقبحجبهالزائدفالقول

282(.!9/:"المحلى"في)1(
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بعيوببالردالعلماءبعضقول:يخرقلمالذيالقولومثاط

بردالثالثأحدثفاذامتها،بشيءيردلاأنهاخرقولمعكلهاالزوجين

بعض،فيالقولينمنكلايوافقلانهخارقايكنلمبعضدونمنهابعض

بعصط.فيالقولينمنكلاخالفكذلكالاولالقولأهليقولوقد

الدليلمنعهإحداثهوالتفصيلى....................

عصرأهلبينهمايفصللممسألتينبينالتفصيلإحداثأنيعني

تمومد(شيدغيرويتبغ>:بالدليلومراده،للاجماعخرقلأنهممنوع

خارقا،يكونأنلابدفالتفصيلالقولهذاوعلى،ونحوها115[]النساء/

فلا،والامنعخرقفان،الحقوهولا،وقدخارقايكونقد:وقيل

صورتين:فيمحققالخرقولزوم

بينهما.الفرقبعدمالعصرأهليصرحأن:لأولىا

الفرقعدمالعلةاتحادلاقتضاءحكمهماعلةتتحدأن:الثانية

يورثهمامنومنهم،يورثهمالامنالعلماءفمن،والخالةالعمةكتوريث

للاجماعخارفاكانالعكسأوالخالةدونالعمةفورثمفصلفصلفلو

فيهماالعلةلاتحادلا؟أمبتوريثهماقيلسواءبينهما،الفرقعدمعلى

.الأرحمامذويمنكونهماوهي

مالكقول:يمنعفلاالإجماعالتفصيلفيهيخرقلمماومثال

قيلأنهمعالمباجالحليدونالصبيمالفيالزكاةبوجوبوالشافعي

فيهما.بعدمهوقيل،فيهمابوجوبها

مسألةفيالاقوالمتعلقأنهوقولواحداثالتفصيلبينوالفرق
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المشهور)1(،هووهذامتعدد،التفصيلومتعلقواحد،القولإحداث

.)2(الحاجبوابنالدينكوليبينهمافرقلاأنهزعملمنخلافا

علماقدبهتكليفعدئملماالجهللاالأمةورذة961

للأحاديثكلهاالامةردةأيضاالدليلومنعأيبالنصب"وردة"

.)3(الحديث"امتيتجتمعلاو"،الحديث"طائفةلاتزال":نحوالمتقدمة

جميعيجهلأنيمتنعلاانهيعنيإلخلما)4(("الجهللا":وقوله

.وعمارحذيفةبينكالتفضيلبعلمهيكلفوالمشيئاالامة

بعلمهالامةكلفتماأنإلخ"تكليفعدم"لما:قولهومفهوم

قائلا:كلاالامةردةجواززعمومن،تقدملماجهلهعلىاتفاقهايستحيل

ضعيف،فقوله=الاجابةأمةالمرادلانالامةاسمعنهازالارتدتإذاإنها

طائفةتز[ل"لا:الحديثرواياتبعضفي!مقولهضعفهعلىيدلكما

.()"اللهامريأتيحتىالحقعلىظاهرينأمتيمن

وفيوالفالدليلوئظهردليللهئعارضقولا062

والدليلقطعيالاجماعلان؛دليليعارضهلاالاجماعانيعني

استحالتقطعياكانفان،ظنياوقطعيايكوننإمامعارضتهالمفروض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.98(88-)2/:"النشر"انظر

.(958495-/1):"الشرحمع-"المختصرانظر

تخريجهما.تقدم

بما.:لاصل

.تقدم
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الظنيإذمعارضةفلاظنياكاننوا،قطعيينبينمعارضةلاإذالمعارضة

القطعيئ.يقاوملا

هوإنماالممنوعأنإلىبهيشير"والتأويلالدليل"ويظهر:وقوله

عليهيطلعلمدليلبإظهارحكمهفيالزيادةأما،الإجماعخرق)1(

عليهايطلعلمعليهالمجمعللحكمعلةاستنباط،أوالمجمعون

التأويلبذلكليكونالإجماعظاهرهيخالفحكمتأويلأو،المجمعون

هووإنماللإجماعخرقاليسلانهمنهمانعلاذلككل،للإجماعموافقا

.المجمعونلهيتعرضلمشيءذكر

منععلىالمجمعينالمجتهدينأن:والتأويلالدليلإظهارمثال

هوالذيللنصاصلايتعرضوالماليمينبملكالرضاعمنالأختوطء

هذامخالفةبطاهرهالمقتضيالنصلتأويليتعرضواولم،الاجماعمستند

هذادليل:يقولبأنالاجماعدليليظهرانبعدهمفلمن،الاجماع

.23[]النساء/<الرضنهعة!توأخوتنبم>:تعالىقولهالإجماع

قولهوهوالاجماعلهذابطاهرهالمخالفالنصيؤولنأيضاوله

المقتضي6[]المؤمنون/(أيمنهتمملكتماأؤأزوجهتمعكإلا>:تعالى

مؤولالعمومهذا:يقولبأنالرضاعمنالأختعمومهالشاملللإباحة

منكالاختالدليلأخرجهماأما،دليليخرجهلمماغيرعلىمحمولأي

نأمنمفهوموهذا.ذلكعلىوقس،بمرادفليسالابوموطوءةالرضاع

)1(ط:طرو.
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لدليلإلايمنعلميخرقهلمماانيقتضيلانهالاجماعخرقالممنوع

.للمفعولبالبناءيطهر"":وقوله.منفصل

متصفايرىبالقطحكانانخالفاماعلىوقدمنه621

المقو4التواتربعددالمنقولأوالمشاهدوهو622

نصاولوخالفهماعلىتقديمهيجبالقطعيالاجماعانيعني

الظنيةالاجماعاتبخلافالنسخعلىيدللانه،سنةاوككتابقاطعا

عليهما.مقدمسنةاوكتابمنفالنصقاحادا،والمنقولكالسكوتي

قطعياكانإنالادلةمنغيرهعلىمقدمالاجماعانالبيتينفحاصل

صورتين:فييكونالقطعيوأن،خاصة

فرضلوكما،واسطةوبينهبينكيكونلابانتشاهدهان:الأولى

حاضروانتاجتمعواالاعصارمنعصرفيالمجتهدينجميعان

امر.علىكلهماتفقواوشاهدتهم

السكوتيدونخاصةالنطقيايالمقولالاجماعهو:الثانية

يعني""المقول:فقولهالسند،طبقاتجميعفيالتواتربعددالمنقول

.للمنقولنعتوهوالنطقي

ئقلترذدفخطقولهفيوكللقسمينانقسامهاوفي623

متشابهتينمسالتينفيالامةاختلافيمكنهلاختلفواانهميعني

الاكثروعليه،هذايمنع:قيل؟بعضهملتينالمسامنواحدةكلفيويخطىء

إلىنظرا،يمنعلا:وقيل،المسالتينمجموعفيالامةجميعخطأإلىنظرا

الامة.بعضإلاحدةعلىمسالةفييخطىولم،حدةعلىمسالةكل
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:حالاتثلاثلهاأنالمسألةهذهوتحرير

مسألةفيالخطأعلىجميعهماتفاقوهياتفاقا،تمتنع]حالة[

واحد.وجهمنواحدة

ويخطىمتباينتينمسألتينفياختلافهموهي،اتفاقاتمتنعلاوحالة

منمسألةفيمثلاالامةنصفيخطىكأن،الأمةبعضمنهماكلفي

.الجناياتمسائلمنمسألةفيالاخرنصفهاويخطىالطهارةمسائل

لوماومثالها؟بالبيتالمؤلفمرادوهي،الخلافمحلهيوحالة

الاخر:البعضوقال،يرثلاعمداوالقاتل،يرثالعبدن:بعضهمقال

كلهاالأمةأخطأتهل:الخلافومثار.يرثلاوالعبديرثعمداالقاتل

بارثقالالأمةجميعيكونالمجموعإلىبالتظرلأنهالمجموعإلىنظرا

لملانهبمفردهامسألةكلإلىنظراتخطىلمأوخطأ؟وهو،يرثلامن

البعض؟إلأبمفردهامسألةفييخطى

هوالذيالمتقدموالمجرورالجارخبرهمؤخرمبتدأتردد"":وقوله

في"وكل:وجملة"مخط"خبرهمبتدأ"وكل":وقوله.انقسامها""في

"نقل"وجملة،الاجابةلا؟مة"انقسامها"فيوالضمير،حاليةإلخ"قوله

."تردد"هوالذيللمبتدأنعت

اشتهزقدبينهمخلاففيهأقرمنمثلسكتمنوجعل624

تقدمامنعليهتفريعهنمابالشكوتئيفالاحتجاج625

للنظرمهلةمضيمعوالضدحريبفقدالشخطوهو626

لا؟أموإقراررضاهوهلالسكوتفياختلفواالعلماءأنيعني
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السكوتي،بالاجماعالاحتجاجفيالاختلافذلكفيالخلافعلىويجري

ولممنهمالباقيجميعويسكتحكماالمجتهدينبعضيقولأنوهو

لدلالةإجماعفالسكوتيئ؛قراروإرضاالسكوتأنفعلى،عليهينكروا

إقرار؛ولابرضاليسالسكوتأنوعلى.الساكتينموافقةعلىالسكوت

ممتالباقلانيواختيار)1(،الشافعيقولوهوبإجماعليسفالسكوتي

.قول)3(للساكتينسبأنيصحلا:الشافعيقال.)2(المالكية

:شروطبثلاثةمقيدالسكوتيالاجماعفيوالاختلاف

ساخطونبعضهمأوالساكتينأنعلىدليليقوملاهو:الأول

اتفاقا.بإجماعفليسدليلذلكعلىقامفان،بهراضينغيرالحكملذلك

الحكمبذلكراضونكلهمالساكتينأنعلىدليليقومألا:الثاني

الشرطانوهذان.اتفاقاإجماعفهوذلكعلىدليلقامفإن،عليهموافقون

فالسخطحري"والضدالسخطبفقد"وهو:بقولهالمؤلفمرادهما

البعض،بهنطقالذيللحكمالساكتينكراهيةبهيعني-السينبضم-

ضدأي،إليهالمضافعنعوض"الضد":قولهفيواللاموالألف

فيوالضمير،وجديرحقيقمعناه""حري:وقوله.الرضاوهوالسخط

المذكور.الخلاففيهالذيالسكوتإلىعائدوهو"":قوله

)1(

)2(

)3(

.274(273-)3/:"الادلةقواطع"انطر

.(1/744):"البرهان"انطر

"ولا)ص/705(:":المزنيمختصر-معالحديث"اختلاففىالشافعيقال

."عاملعملولاقائلقولساكتإلىينسب
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عادةتكفيمدةأيمهلةالساكتينسماعبعدتمضيأنهو:الثالث

قولابإجماعفليسالمدةتلكمضيقبيلأما،القولذلكفيلنظرهم

المسالةوفي.للنظر"مهلةمضي"مع:بقولهالمؤلفمرادوهذا،واحدا

أخر.قوالأ

ابتدجماوبئسالاجماعإنكاراتبعقدالذيئكفرولا627

ذلكلكنبالتكفيرعليهيحكملاالاجماعحجيةانكرمنانيعني

علىالدالبالفعلالمؤلفذمهاولذلك،تذمأنلهايحقبدعةالقول

لملانهالاجماعحجيةمنكريكفرلموإنما"بئس"،هوالذيالذمإنشاء

حجيته،علىيدلمامنهايثبتلمأنهايذعيبلالشرعيةالادلةيكذب

.والنطاموالخوارجالشيعةلاجماعاأنكرواوالذين

وقعاقدعلفهمماعليهأخمعاقدماالجاحدوالكافز628

................الديننيمنالضروريعن962

،بالضرورةالدينمنعلمماإنكارهوالكفريوجبالذيأنيعني

بحالفيهللتشكيكقبولغيرمنأحدكليعلمهأنه:بالضرورةومعنى

الزنا.وحرمةالصلاةكوجوب

الديني""من:وقوله.مفهومهسيأتي("الضروري"عن:وقوله

وأبغدادوجودكإنكارالدينيغيرمنبالضرورةعلمماإنكارعنبهيحترز

مكذبلانهبالضرورةالدينمنعلممامنكربتكفيرحكموإنما،الكوفة

ع!ي!:اللهلرسول

القويفيالمشهورومثفه....................
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................ه...منصوصاكانإن063

أيضاجاحدهيكفرالناسبينعلمهالمشهورعليهالمجمعأنيعني

نألاحتمالجاحدهيكفرلا:وقيل،شهرتهإلىنطراالقويالقولعلى

وذكر،البيعبجواز)1(المحليلهومثل،بعضهموقواه،عليهيخفى

القتتممنالبيعأن"اللامع"الضياءلصاحبتبعا")2("الشرحفيالمؤلف

الظاهر.وهوالضروريلاولا

السلفبالاسلامالعهدقدمإناختلفالغيروفي............

الغيرالمشهورأنيعني،المنصوصالغيرالمشهوربالغيرمراده

أمثلتهمنأنوالظاهر،جاحدهتكفيرفياختلفعليهالمجمعالمنصوص

لمإذصحيحبنصتثبتولم،عليهامشهورةمجمعفانهاالقراضإباحة

فيلانضعيفوهو)3(،ماجهابنعندصهيبحديثماإلامرفوعافيهايرد

.مجهولانوهماداودبنعبدالرحيمعنالقاسمبننصرإسناده

حديثاما،بالإسلامالعهدحديثغيرفيالخلافهذاومحل

قدفانه،إسلامهبحدوثمعذورلأنهاتفاقا،بذلكيكفرفلابهالعهد

)1(

)2(

)3(

.2(20)2/:"الجمععلىشرحه)في

.928()2/:"اللامعو"الضياء،(79)2/

والمقارضة،،اجلالرالبغ:البركةفيهن"ثلاث:الحديثونص)9228(.رقم

24-)2/:"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريقال."للبيعلاللبيتالشعيرواخلاط

حديثهداودبنوعبدالرحمن،مجهولصهيببنصالحضعيفإسعاد"هذا:25(

اهـ."...موضوعحديثه:البخاريقالقاسمبنونصر،العقيليقالهمحفوظغير
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اتفاقا،جاحدهيكفرفلاالخفياما،المسلمينعندالمشهوريجهل

كانولوبه)1(،الحجيفسدعرفةوقوفقبلالجماعأنعلىكالإجماع

فانه،الصلببنتمعالسدسالابنلبنتأنعلىكالاجماعمنصوصا

بنعبداللهحديثمنهزيلطريقمن")2(البخاري"صحيحفيثابت

الدالبضم"و"قدم،"اختلف"فاعل"السلف":وقولههمرفوعامسعود

.تقادمبمعنى

!1(

)2(

وجه.در.()بل:ط

.)6736(رقم
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القياسكتاب

شدرإذابالميلالجرحقاس:يقالالتقدير،:اللغةفيالقياس

طعنة.يصفالشاعرقولومنه،عمقه

هزومها)1(وهيازادوغثيثتهاادبرتالنطاسيالآسيقاسهاإذا

بقوله:المؤلفعرفهواصطلاحا

وسمالحكمعلةفيللاستواغلمقدماعلىمعلومبحمل631

-ول:بأنهوعرفميزاي،وسمالاصطلاحفيالقياسانيعني

بانعلتهفيلهلمساواتهحكمهفي-بهإلحاقهاي-معلومعلىمعلوم

بالحمرإلحاقاالنبيذكتحريم،المحمولالفرعفيبتمامهاالعلةتوجد

قوله:فيبالمعلومالمؤلفعبروإنماالاسكار،هيالتيالجامعةللعلة

المعدوملانالمعدومالتعريفليتناول"الشيء"دونإلخ("معلوم"بحمل

مايندفغ!وبهذابشيء،ليسوالمعدوم،بعلةالمعدومعلىيقاسقد

وإيضاحه:،القياسإلىحاجةفلامعلوماالمحمولالفرعكانإذا:يقال

حدوفي،ومعدومموجودمنالعلمبهيتعلقمابالمعلومالمرادان

شروحفيفانظرهاعليهاالوقوفشئتإنواجوبةمناقشاتالمؤلف

ط،وحاشيتهدريدلابن)ص/838("اعجممهرة":انطربشر،بنللبعيثلبيت)1(

بعضفيهاوروايته)6/414(.:"الحيوان"فيالجاحطلهونسبه،البعلبكي

.للأزهري(225)9/:"اللغةتهذيب"فينسبةبلاوهو.الاختلاف
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.(البنود")1"نشرفيمنهاطرفاوانظر،""الجمع

أسذوالزيدالحامللدىفزدفسدلماشمولهتردوإن632

لانصراففقطالصحيحيشملللقياسالمتقدمالحذأنيعني

ظنفيالمساواةدونالأمرنفسفيالمساواةإلىالمطلقةالمساواة

الحدعلىفزدالصحيحمعللفاسدالشاملالحذأردتوإنالمجتهد،

معلومعلىمعلومحملهو:تقولبأن(الحاملالدى:لفطتيالمتقدم

الأمرنفسفيالمساواةإذافيشمل،الحاملعندالعلةفيلهلمساواته

معا.والفاسدالصحيحيشملوبذلكالمجتهد،ظنفيوالمساواة

ناالمؤلفذكروإنما،الصوابوهولل!دادأوفقاي"اسد":وقوله

هيحينمامنالماهيةتعريفالحذلانأصوب(الحاملالدىزيادة

وفاسدهاهلصحيحهاالشامل

الواحذرواهماقبلوهووالمقيد[لفطلقوالحامل633

وأالمطلقالمجتهدهوبالقياسالمستدلهوالذيالحاملأنيعني

يقيسوالمقيد،الشريعةجميعفييقيسالمطلقأنإلا،المقيدالمجتهد

فيذلكإيضاحوسيأتي،المذهبمجتهدهووالمقيد،مذهبهأصولفي

.الاجتهاد)2(كتاب

مالكعندمقدمالقياسأنيعنيالواحد"رواهماقبل"وهو:وقوله

)1(.)2/89-001(

.بعدها(وما546)ص/(2)
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مالك،مذهبهذاإن:")1(التنقيح"فيالقرافيوقال،الواحدخبرعلى

للحكمةمتضفنوالقياس،لحكملتحصيلوردإنماالخبربأنووجهه

.الخبر)2(علىفيقدم

والر!هـاية،والقرافيالمؤلفإليهذهبماخلافالتحقيق:قلت

القياله!.علىمقدمالواحدخبرأنالمدنيينروايةمالكعنالصحيحة

وهوالمقريقاله،مقدمالخبرأنمذهبهمسهور:عياضالقاضيوقال

اة،المصزكمسالةذلكعلىتدلمذهبهومسائلاهـ..المدنيينرواية

وما.الوضوءأثناءفيأحدثلمناليدينغسلومسألة،النضحومسألة

غيرالكلبولوغمسألةفيالنصعلىالقياسقذمأنهمنبعضهمزعمه

الندبعلىالامرحملوإنما،للقياسالخبرفيهايتركلملانه؛صحيح

]المائدة/<علئكمامسكنممآفكوا>:قالتعالىاللهلان،الادلةبينللجمع

واعتضد،نجسغيرانهعلىفدل،الكلبلعابم!همابغسليأمرولم4[

.)3(الطهارةعلةالحياةأن:هيبقاعدةذلك

فطنمنجميععنداجماعهمومننمقمنلقطعي1وقبله634

)1(

)2(

)3(

)ص/126(.

.اخرىتعليلاتولهم

ناؤجهحققفقد،للشعلان84(9970-)2/:"مالكالامامفقه"اصولكتابانظر

،القياستقديممنالمالكيةعنهحكاهمايخالف""المدونةفيالقاسمابننقلهما

الننياسعلىالواحدلخبرتقديمهعلىيدلالفروعيةالمسائلفيصنيعهنو

الخبرتقديمعنهجاءفقد"والاصول"القواعدبهالمرادالقياسأما،الاصطلاحي

القرائن.بحسباخرحيعا"والاصولعدالقو"وتقديمحينا
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والقياس،وسنةكتابمنالقطعيعليهيقدمالظنيالقياسأنيعني

قطعيين،بينتعارضلاإذاغطعياللتصمعارضتهتمكنلاالقطعي

الطاء،مثلث"فطن":وقوله،والظنيالقياسمنالقطعيوسيأتي

قبله.للبيت)1(لمناسبتهالكسرالبيتفيوالاولى

بنيقدالفسادعلىالذيبهعنيفقدذمهمنرويوما635

،لرأيوالقياساذم-منعنهماللهرضي-الصحابةعنرويماأنيعني

القياسيريدونولاللنصوصالمخالفالفاسدالقياسعلىمحمول

.للمفعولمبنيةماضيةأفعال"و"بني"و"عني""روي:وقوله.الصحيح

المشهورهوفيهاجوازهالتقديروالكفارةوالحد636

وابنالباجيعنالقرافينقلهكما-مالكمذهبمشهورأنيعني

.والتقادير)2(والكفاراتالحدودفيالقياسدخولجواز-القصار

فيفرجإيلاجبجامعالزانيعلىاللائطقياس:الحدودفيمثاله

الفطعفيالسارقعلىالنبالشوقياسهشرعامحرمطبعامشتهىفرج

خفية.مثلهحرزمنالغيرمالأخذبجامع

الظهاركفارةرقبةفيالايماناشتراط:الكفاراتفيدخولهومثال

خطأ.القتلكفارةرقبةعلىقياشاواليمين

علىقياساديناربربعالصداقأقلتقدير:التقديراتفيومثاله

)1(

)2(

ط:لمجانسته.

.(154)ص/:"التنقيح"شرحانظر
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.(عضو)1استباحةفيهمنهماكلاأنبجامعالسرقةفياليدقطعإباحة

بأنهوأجيب،لمعنىفيهايدركلاالاشياءهذهأن:المانعينوحجة

.القياسفيهفيجريبعضهافييدرك

العاطف.بحذفمعطوفإلخ"التقدير":وقوله

ينسبللاتفاقوغيرهاوالسبلثبعكسهاورخصة637

فيهافيمتنعالمتقدمةالمسائلعكسوالسببالرخصةأنيعني

مالك.مذهبمشهورعلىالقياس

ية،العربيعفيالتمرعلىالتمرغيرقياسمنع:الرخصةفيمنعهمثال

الواحد.الخفعلىالمسحعلىقياساخففوقخفعلىوكالمسح

التم!جبعلىبالاكراهالقتلإلىالتسببقياس:السببفيومثاله

.بالشهادةإليه

مضالفةلانهامحلهاتتعدىلاالرخصةان:الرخصفيمنعهوحجة

الدليل.مخالفةكثرةإلىتؤديمحلهاوتعديتها،للنص

لمالشرغصاحببأنالرخصفيالقياسبجوازالقائلونوأجاب

وجدتفإذا،مصلحةأكثرالرخصةلكونإلاالرخصةفيالدليليخالف

المصلحة.لتكثير)2(بالاصل5الحقنافرعفيالمصلحةتلك

سببجه،نفييقتضيعليهالقياسجوازأن:السببفيالمنعوحجة

)شونهفياخرالامربذلكفيلحقمثلاامرعنامريتسببان:وإيضاحه

.(501)2/:البنود"نشر"فيذكرهاالامثلةهذهكل()1

لتكثر.:ط)2(
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ويطهر،الأمرينأحدال!ببأنإلىالامرفيؤل،أيضاالأمرلذلكسببا

فردالكونهالسبباسمعليهيصدقأنهالاولسببئتهعلىالنصأنبالقياس

السببعلىالقياسأنفطهر،بالقياسالثانيالسببلوجودأفرادهمن

ومثل.رفعهإثباتهلتضمنفامتنعمستقلاسبباكونهعنيخرجهانيلزمه

فيالعلةلهذهأيضاممنوعفيهمافالقياس،والمانعالشرطفيبعينههذا

مالك.مذهبمشهور

الروية.علىالغائببيعفيالاوصافاستقصاءقياس:الشرطفيفمثاله

منالمانععلىالرحلفيللماءالنسيانقياس:المانعفيومثاله

واللص.كالسبعحسااستعماله

(1)المذكورةالمسائلغيرأنيعني"ينسبللاتفاقوغيرها":وقوله

للظاهرية.خلافاالعلماءجمهورقولوهو،لكيةالماتفاقباالقياسفيهيجوز

يجريفيهفهوالمحيضأوكالطهرماللعرفنميوان638

لامنضبطةكانتإذاالعاديةالأمورفييجوزالقياسأنيعني

واقلوأقلهالحيضكأكثر،والبقاعوالازمنةالأحوالباختلافتختلف

علىالنفاسقياسفيجوز،لانضباطهاعليهاالقياسيجوزفهذه،الطهر

لمواذا،الشافعيةعندوليلةيومأوالمالكيةعندقطرةأقلهأنفيالحيض

")2(:"التنقيحفيبقولهالقرافيمرادوهو،عليهالقياسيجوزلاينضبط

)1(

)2(

."لشرعيةاملاحكاوالدنيويةامورلاالغيرباونعني":(01-26017/):"لنشرا"فيقال

.(331)ص/
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"شرحفيوبينه،كالحيضوالعادةالخلقةطريقهفيماالقياسيدخللا

وينقطعايامعشرةتحيضفلانة:تقولانيمكنلا:بقوله")1(التنقيح

تتبعالامورهذهلانعليها،قياساكذلكالاخرىتكونانفوجبدمها

الاقاليم.فيوالعوائدوالامزجةالطباع

)ص/416(.)1(
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نهركاا

فانتبهارابغهاوعلةشبهاقدوماحكمهالأصل963

واركان،حقيقتهمنهاتتركبالتيفيهالداخلةاجزاؤهالشيءاركان

اركانهانيعني،البيت"...الاصل":بقولهلهااشار،اربعةالقياس

علىالكلاموسياتي.والحكم،والعلة،والفرع،الاصل:هيالأربعة

:فقالالاصلعلىبالكلاموبدأ،كلها

نقلمماواحدكلتأصيليدلماأومحفهأووالحكم064

الحكم،إنه:قيل،اقوالثلاثةعلىفيهاختلفالأصلانيعني

فيالتحريم-مثلا-فالحكم.الحكمدليل:وقيل،الحكممحل:وقيل

إنما>:ايةودليله،بتحريمهالمحكومالشيءلانهاالخمرومحله،الخمر

الحكممحلهوالأصلانفالتحقيقذلكعرفتإذا.9[0/]المائدةلحمر(

والحكمالاسكار،والعلة-،مثلا-النبيذوالفرع-مثلا-الخمروهو

الاية.لحمر(إنماءامنواالذينجمائها>:والدليل،التحريم

بالشخصأوبالنوعيجيزةنصشرطدونعليهوقس641

فيهيشترطولايجوزعليهيقاسالذيالاصلعلىالقياسانيعني

شخصهرباعتبالا[]الاصلذلكعلىالقياسجوازعلىدليلاينصقوجود

)1(البيوعمسائلمناصلعلىيقيسأنمثلاارادفإذا،نوعهباعتبارولا

ولابعينها،المسالةتلكفيالقياسجوازعلىدليلوجوديشترطفلا

!لبيوعكا:صللاا(1)
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المسألةهذهفيوالمخالف.البيعنوعفيالقياسجوازعلىدليلوجود

الشخص:باعتبارومثاله.الامرينأحديشترط:القائلالبتيعثمانهو

.(1)وافقهومنمالكعنثبتقدفانه"طالقانت"على"حرامأنت":قياس

.الطلاقلزومفي"طالقأنت"على"برئةأو،خليةأنت"قياسفيصح

[لخ!اقشرطةيأبىعليه[لوفاقوجوذهاوعلة642

الاصولاهلمنالمحققينايالحذا!تىعنديشترطلاانهيعني

ممحل7أعلىعندهمالقياسفيصح،الاصلفيالعلةوجودعلىالإجماع

بصشرهذافيوالمخالف،فيهوجودهاأوأصلاعلتهوجودفياختلف

نأوعلر،،معللالاصلحكمأنعلىالاجماعمنلابد:القائلالمريسي

الاصل.فيالعلةعينعلىالنصذلكمقابمويقوم،فيهموجودةالعلة

حققاالأدنىاعتبارمنلمافلحقايكونقدالأصلوحكئم643

الثانيالركنعلىالكلامفي-اللهرحمه-المؤلفمنشروعهذا

المقيس!الاصلكونيجوزانهيعني،الاصلحكموهوالقياساركانمن

إنه)2(""المقدماتفيرشدابنقالكما،آخرأصلعلىمقيسافرعاعليه

وأصحابه.مالكمذهب

بالقياسعنهاكتفاءالمقيسالفرععلىالقياسيمنعلالم:قيلفان

وغيرهم؟الشافعيةإليهذهبكماعليههوقيسالذيالاصلعلى

)1(

)2(

.3(50)2/:"المدونةتهذيب":انظر

1(/-38)93.
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الفرعإلىأقربالثانيالاصلهوالذيالاولالفرعأن:فالجواب

اعتبارمن"لما:بقولهالمؤلفمرادهووهذا،الاولالأصلمنالثاني

."حققالادنىا

النيةوجوبفيالصلاةعلىالجنابةمنالغسلقياس:ومثاله

لناكانالقياسبهذاالغسلفيالنيةوجوبتقررفإذا،قربةكلاأنبجامع

إلىأقربالغسللانالنيةوجوبفيالغسلعلىالوضوءنقيسأن

.الصلاةهوالذي()1الأصلمنالوضوء

مرعئيلغيرهوغيرهالشرعيهو[لشرعمستلحق644

مستلحقهيكونأنلابدشرعياكانإذاالمقيسالفرعأنيعني

فرعيلحقانيمكنفلا،يضاشرعيابهالملحقاصلهاي-الحاءبكسر-

هوالشرع"مستلحق:بقولهمرادهوهذا،شرعيبأصلإلاشرعي

)2(،المتقدمالخلافعلىلغويحكمفيالقياسكانإذاوأما."الشرعي

فيالاصليكونانفلابد،العقلياتفيالقياسجوازعلىبناءعقلياو

."مرعيلغيره"وغيره:قولهمعنىوهذا،عقلياالعقليوفيلغويااللغوي

به:القائلعندالعقليفيومثاله،تقدمقداللغويفيومثاله

شوهدبماحدوثهيشاهدلملماإلحاقاالعالمأنواعجميعبحدوثالحكم

.المختارالفاعلإلىالكلافتقاربجامعحدوثه

عهد[كذاكفملحقربيتعبداقدفيهبقطعوما645

)1(

)2(

.الاولالاصل:ط

.(017)البيت،الالفاظمباحثفي
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بالعلمفيهمكلفينأيبالقطعفيهمتعبدينالناسكانماأنيعني

حكميتيقنبأنالقطعفيهيطلبماإلاعليهيقاسلاكالعقائداليقيني

.الفرعفيوجودهاويتيقنفيهالعلةوجودويتيقنالاصل

القياسفيهيجوزاليقينفيهيطلبماأنالمؤلفمرادوحاصل

تعبدماإن:قائلاالغزاليئ)1(ذلكفيوخالف،الطنيدونخاصةاليقيني

لقياسباالواحدخبرحجيةثباتكإبالقياسثباتهإيجوزلااليقينيئبالعلمفيه

هوالذيالتمثيليالقياسأنعندهووجهه،الشاهدينشهادةقبولعلى

:الاخضري)2(قالكما،الجمهورعندالطنإلايفيدلاالأصولقياس

والتمثيلالاستقراءقياسبالدليلالقطعيفيدولا

ولكن،اليقينفيهيطلبمابهيثبتانيمكنلاالظنإلايفيدلاوما

مرادههووذلكبالقياساليقينبحصولمشروطالمؤلفعليهدرجما

إلحاقهيكونأنلابدبالقياسالملحقفالفرعأي"كذاك"فملحق:بقوله

أيضا.يقينياأيكذاك

القياسسننعنيحدمتىبالأساسالأصلحكئموليس646

يحضلليسفيهالتعديأوئعقلليسمعناهلكونه647

فإن،القياسسننعنيعدللاانالاصلحكمفييشترطأنهيعني

السين-بفتح-القياسوسنن،عليهالقياسيجزلمالقياسسننعنعدل

)1(

)2(

331(.)2/"المستصفى":

.(17)ص/:"الايضاحمع-"السلمفي
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:أمرانالقياسبسننالمؤلفومراد،ومنهاجهطريقهبمعنى

العلة.معروفأيالمعنىمعقوليكونأن:الأول

علتهفانالخمركتحريمغيرهإلىمتعديةعلتهتكونان:الثاني

كالنبيذ.الخمرغيرإلى()1متعدية،الاسكاروهيمعلومة

:أمرانالقياسسننعنفالحائدهذاعرفتإذا

كأعدادالعلةمعروفغيرأيالمعنىمعقولغيريكونأن:الأول

ذلك.ونحو،والكفاراتالنصبومقادير،الركعات

كحملغيرهإلىتتعدلمعلتهولكنالعلةمعروفيكونأن:الثاني

الجمهور،قولعلىالعقارفيوالشفعة،اللعانوكمسألة،الخطأديةالعاقلة

فيهذاإيضاحوسيأتي،القبيلهذامنأنهاالتحقيقإذخزيمةوكشهادة

المذكورانوالأمران.إلخ"تعديهمنخلتبما"وعللوا:المؤلفقول

إلخ."يعقلليسمعناه"لكونه:بقولهالمؤلفمرادهماسابقا

سيانقلفالأمرانالنصفيالحكمانيندرجوحيثما648

)2(شروطمنأن:بالبيتومراده،الدخولاللغةفيالاندارح

سنةاوكتابمنالأصلحكمنصفيداخلاالفرعيكونلاانالقياس

ولىاحدهمافليسمعاشملهماإنالنصقلأن،ظاهراأونصاكانسواء

بعضهملهومثل.فرعاوالاخراصلا]هو[يكونحتىالاخرمنبالأصالة

ية.ومتعد:ط(1)

.شرط:ط(2)
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بالطعامالطعام":)1(مسلمبحديثالبرربويةعلىمستدلاستدللوبما

الذيالطعاملفظلان،الطعمبجامععليهالذرةقياسفيمتنع"بمثلمثلا

البر.معالذرةيشملالنصلفظهو

ميندونالقيسجوازشرطالخصمينلدىالخكمفيوالوفق964

حكمفييشترطأنهيعني،القياس"و"القيس،الاتفاق""الوفق

خالفولو،بينهماالبحثلأنالخصمينبينعليهمتفقايكونأنالاصل

أخرىمسألةإلىفينتقلإثباتهإلىالمستدلاحتاجالحكمفيالخصم

حكمعلىبينهماالاتفاقحصلإذاأما.المقصودفيفوتالكلاموينتشر

منبدليلهمقترناالحكمالمستدلذكرفلو،الانتشارانتفاءتحققالاصل

إلىالمؤديالحكممنعلانالخصمموافقةيشترطلمابتداءإجماعأونص

المؤلفعليهمشىوما.عليهالصريحالنصدلالةمعيمكنلاالانتشار

أنهزعملمنخلافا،الجمهورمذهبهوفقطالخصميناتفاقاشتراطمن

.)2(الحكمعلىالامةإجماعمنلابد

سلفامنلدىالأصلتركباختلفالعلتينيكنوان065

اتفاقإلىعائد""يكناسمهوالذي)3(المحذوفالمرفوعالضمير

لعلتينثابتاعليهاتفاقهماكانإذاأنهيعني،الاصلحكمعلىالخصمين

التيالعلةغيربعلةثابتأنهكلوادعىالحكمعلىاتفقابأنمختلفتين

.-عنهاللهرضي-عبداللهبنمعمرحديثمن()2915رقم()1

.77()5/:"المحيطالبحر"نطر،المرتضىوالشريفالمريسيبشرهوالمخالف)2(

المستتر.:ولعله،(و)طالاصلفيكذا)3(
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لتركيبالاصلمركبيسمىالقياسمنالنوعهذافانالاخر،يدعي

التركيبمنفهوالخصمينإلىبالنظرالعلتينعلىبنائهايفيهالحكم

.لافراداضدهوالذيلتركيبامنلاآخرعلىشيءترتيمااي،لبناءابمعنى

الاصلحكمفإنالصبيةخليعلىالبالغةخليقياس:امثلتهومن

مالانهالعلةإن:يقولونالحنفيةانإلاوالحنفيةالمالكيةبينعليهمتفق

:يقولونوالمالكية،لبلوغهاعليهالكبيرةخليقياسيمكنفلابالغةلغير

"اختلفا":وقوله.الكبيرةخليفيموجودةوهيمباحاخلياكونهالعلة

الوصف.معنىالعلةبتضمينالضميرذكرنماوإ،العلتينيعني

لفتبع1الأصلفيالوصفؤجودذامنعالخصئماذاالوصفمركب651

حكمكانالذيهو"الوصف"مركبالمسمىالقياسانيعني

انهالمستدليدعيالتيالعلةانإلا،الخصمينبينعليهمتفقافيهالاصل

"مركبوسمي،الاصلعناصلهامننفيهاالخصميذعيبهاثابت

الخصممنعالذيالوصفعلىبنائهايفيهالحكملتركيب("الوصف

.الاصطلاحفيمشاحةولا،الاصلفيوجوده

على"طالقفهيفلانةتزوجت"إنقياس:الوصفمركبومثال

عدمهفإن،التزوجبعدالطلاقوجودعدمفي"طالقاتزوجهاالتي"فلانة

العلة:يقولونوالشافعية،والمالكيةالشافعيةبينعليهمتفقالاصلفي

العلةهذه:يقولونوالمالكية،محلهملكقبلالطلاقتعليقالاصلفي

التي"فلانةهوالذيالاصللان،الاصلفيموجودةليستاصلهامن

لاوهياجنبيةطلاقتنجيزهووإنما،اصلافيهتعليقلا"طالقاتزوجها
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.الطلاقعليهاينجز

:صورتانله"الوصف"مركبانواعلم

ينفيانهمع،الأصلفيالعلةوجودالخصميمنعان:الأولى

ادعاءفإنقريبا،المتقدمالمثالكهذاثبوتها،فرضلويضاعليتها

ينفونفالمالكية،اجنبيةطلاقتعليقهيفيهالأصلعلةانالشافعية

التعليقكانلماالتعليقوجودفرضوالوانهممع،تقدمكماالتعليق

عندهم.لازمالاجنبيةطلاقتعليقلأن؛الطلاقلعدمعلةعندهم

فرضلوالحكمعلةبانهااعترافهمعالعلةوجودينتفيان:الثانية

ثموتهاه

ينقلخلا!التقدموفيئقبلوقيلانتقيورده652

اعني،بنوعيهالمركبالقياسإلىعائد""رده:قولهفيالضمير

نايعني،اختيربمعنى""انتقي:وقوله.الوصفومركبالاصلمركب

هوالخصمعلىبهالاحتجاجنهوضعدماي،بنوعيهالمركبالقياسرد

العلةوجوديمنعالخصمان:عندهمردهووجه،الاصوليينعندالمختار

كماالوصفمركبفيالأصلفيووجودها،الاصلمركبفيالفرعفي

.()1بقبولهفقالواالجدليونوخالف،تقدممماواضحهو

يقدم:وقيل،المركبغيرعلىيقدم:فقيلبقبولهالقولوعلى

قدالمركب)والقياس033(:)1/":العاقلالرجل"تنبيهفيالاسلامشيخقال)1(

الاحكامبناءواما.يرضونهلاوالمحققون،الجدلفياستعمالهجوازفياختلف

اهـ.(ذلكمنالمنععلىالاتفاقحكوافقد،المجتهدللناظروحكمافتوىعليه
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.سواءهما:وقيل،المركبغيرعليه

إلىبالنطراما."ينقلخلاالتالتقدم"وفي:بقولهدهمرهووهذا

ومركبالاصلبمركبالاحتجاجفيخلاففلاومقلديهالمجتهدنفس!

.للمفعولبالبثاءكلها"و"ينقل"و"يقبل"انتقي":وقوله.الوصف
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لفرعا

النبهاجلعندالمحلمنتشبهاومارأيفيالحكم653

علىفيهاختلفالقيالسأركانمنركنهوالذيالفرعأنيعني

الفرعحكممحلإنه:وقيل،المقيسالفرعحكمإنه:قيل،قولين

وعلى،النبيذتحريم:فمثالهالفرعحكمأنهفعلى.الحقوهو،المقيس

بالخمر.إلحاقهفيمثلابعينهالنبيذفهوالفرعحكممحلأنه

انتمىالقطعإلىالقطعوفيشرطمتفمابهجامعوجود654

المقيسالفرعفييشترطأنه:البيتومعنى،العلةبالجامعالمراد

يمكنلاخطأبمثقلقتلحصلفلو،بعضهالابتمامهاالاصلعلةوجود

القتلهيالقصاصوعلة،بالسيفالقتلعلىقياسابالقصاصفيهالقول

منهافيهليسالفرعلان،الفرعفيبتمامهاموجودةغيروهيعدواناعمدا

القتل.مجردإلا

يكونقدالقيالسأنيعني"انتمىالقطعإلىالقطع"وفي:وقوله

الاصل،حكمعلةالوصفبأنالقطعمنفلابدقطعياكانواذاقطعيا

التأفيفعلىالوالدينضربكقيالس،الفرعفيموجودةالعلةبأنوالقطع

الابذاء،المنععلةبأنللقطع23[]الاسراء/<فيلهماتقلفلا>:قولهفي

بناءبهذاوالتمثيلأيضا،الضربفيوموجودالتأفيففيموجودوأنه

إلخ."...للقياسالوفاق"دلالة:قولهفيالمتقدم،قياسبأنهالقولعلى

مدؤنعلئمالقياسلذافالأدونظنيةتكنوإن655
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عندالمسمىفهوظنيةعليتهكانتإذابهالمعفلالوصفأنيعني

فيالبرعلىالتفاحالشافعيةقياس:مثاله،الأدونبالقياسالاصوليين

هيالعلةكوناحتمالمع،عندهمالرباعلةهوالذي""الطعمبجامعالربا

الحنفيةعندكما"الكيل"أوالمالكيةعندكماوالادخار""الاقتيات

إلاالاوصافمنفيهليسالذيالتفاحأي-فيهالحكمفثبوت،والحنابلة

ووجه.الثلاثةالأوصافعلىالمشتملالبرفيثبوتهمنأدون-الطعم

الاوصافمنالعلةأنهظنماغيرالعلةتكونأناحتمال:الادونيةهذه

.الفرعدونالاصلفيالموجودة

يكونأنيمكنهذاعلىالظنيهوالذيالادونالقياسأنواعلم

أظهرالعلةلكون،لهمساوياأوالأصلفيمنهأولىالفرعفيفيهالحكم

مساوية.اوالفرعفي

منعفيالعوراءعلىالعمياءقياس:الفرعفيأظهركونهامثال

ظنياالقياسهذاكانوإنما،العوارءمنبالحكمأولىفالعمياء،التضحية

العوراءفيالعلةتكونأنيحتملإذ،الفرعفيالعلةوجودعدملاحتمال

بخلاف،البصرناقصةوهيالرعيفينفسهاإلىتوكللانهاالهزالمظنة

تعلف.فانهاالعمياء

فيالعتقسرايةفيالعبدعلىالامةقياس:المساواةفيومثاله

فيالعلةأناحتمالمع،الحديثعبد")1(فيلهشركاأعتق"من:حديث

.-عنهمااللهرضي-عمرابنحديثمن(1051)رقمومسلم،(2252)قمرالبخارياخرجه(1)
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منعليهيترتبالعبدعتقلان،الامةفيتوجدلاالعبدفيالعتقسراية

ذلك.وغيرلامامةواكالجهادالامةعتقعلىيترتبلاماالامور

يقتفيبجنسأونوعاالحكموفيبباعثللأصلو[لفرع656

العلةنوعمنيقصدفيماللأصلتابعايكونانلابدالفرعانيعني

جنسه.اوالحكمنوعمنيقصدفيماايضاللأصلوتابعا،جنسهااو

الشدةبجامعالخمرعلىالنبيذقياس:العلةنوعفيالمساواةمثال

عرضالعلةلانالشخصيةلاالنوعيةبعينهاالنبيذفيموجودةفانهاالمطربة

خصوصمثالنافيوهو،بهقامالذيمحلهبتشخيصإلايتشخصلا

شخصية.لانوعيةالوحدةانفظهر،النبيذفيمفقودوهو،الخمر

وجوبفيلنفسعلىالطرفقياس:العلةجنسفيالمساواةومثال

الأصلفيالحكم)1(فعلة،لاتلافهماجنسفانهاالجنايةبجامعالقصاص

العلةكانتلوإذ،الطرفتلافواالنفسإتلافلاالجنايةجنسوالفرع

.الفرعفيالعلةوجودلعدمالقياسيتصورلمالنفسإتلافالاصلفي

بمحددالقتلعلىبمثقلالقتلقياس:الحكمنوعفيالمساواةومثال

عدوانا.عمداالقتلكونوالجامعواحدفيهمافإنهالقصاصوجوبفي

مالهاعلىالصغيرةبضعقباس:الحكمجنسفيالمساواةومثال

لولايتيجنسالولايةفإنالصغر،بجامعللأبعليهالولايةثبوتفي

مختلفةالجنسافرادانوالنوعالجنسبينوالفرق،والمالالنكاح

بعلة.:الاصل(1)
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.الانسانكأفرادحقائقهامتفقةالنوعدوأفرا،الحيوانكأفرادحقائقها

والولاية،الطرفقطعحقيقةتنافيالقتلفحقيقةذلكعرفتإذا

جنسإنه:منهماكلفيقيلولذا،البضععلىالولايةتنافيالمالعلى

فقول،نوعكانولذاواحدةفيهالحقيقةفان،الامثلةباقيمنغيرهمادون

"للأصل"فيواللام،خبره"يقتفي"وجملةمبتدأ""والفرع:المولف

"بباعث"فيوالباء"يقتفي":لقولهمقدمبهمفعولو"الأصل"،زائدة

المعنى:وتقرير.عليهعطف"الحكم"في:وقوله،فيبمعنىظرفية

الحكم،وفي-العلةأي-الباعثفي-يتبعهاي-الاصليقتفيالفرع

الكل.امثلةوتقدمت،الجنسأوالنوعفيإماكليهمافيلاتباعاوذلك

البيضكوقعالفرعفيللحكمالنقيضاوالضدومقتضي657

كوكائنةنقيضهأوضدهيقتضيبماالفرعحكممعارضةأنيعني

ذلكلإلحاقمبطلةأنهابمعنى،للأجسامالسيوفكهدمأي،البيض

النقيضينمقابلةأن:والنقيضينالضدينبينوالفرق،الاصلبذلكالفرع

بينوالمقابلة،والاثباتالنفيأيوالايجابالسلببينالمقابلةهي

يمكنولاذاتيهمافيمتنافيينوجوديينأمرينبينالمقابلةهيضدين

.والبياضكالسوادأخرىذاتفياجتماعهما

القائلقياس:الفرعفيالحكملنقيضالمقتضيالدليلومثال

فيركنالكلأنبجامعالوضوءفيالوجهعلىلهالراسمسحبتثليث

قياساتثليثهيسنفلاالوضوءفيمسحهو:المعترضفيقولالوضوء،

تثليثه؛يسن:المستدللقولنقيضتثليثهيسنفلا:فقوله،الخفعلى
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هثباتإوالثانينفيأحدهمالان

التشهدعلىقياساواجبالوتر:الحنفيقول:الضدفيومثاله

الفجرركعتيعلىقياسامستحببأنهفيعارضعليهما!مممواظبتهبجامع

يعهدولمالخمسالصلواتأوقاتمنوقتفييفعلمنهماكلاأنبجامع

واحد.وقتفيفرضصلاتيوضعالشارعمن

وأضدهيقتضيبماالفرعحكممعارضةأنمنالمؤلفذكرهوما

قبلتإنلانهاالمعارضةتقبللا:وقيل،الراجحهولهمبطلةنقيضه

معترضاوالمستدلمستدلاالمعترضيصيرإذالمناظرةمنصبانقلب

قصدبأنوأجيب.المستدلنظرصحةمعرفةفيقصدعماخروجوذلك

كانلوالمناظرةمنصبينقلبوإنما،المستدلدليلهدم)1(المعترض

عدمقصدهوانما،كذلكوليسالمعارضةمتقضىإثباتالمعترضقصد

.المستدلدليل

[لمعترضلذابترجيحوادفعيقتضيحكمخلافمابعكس658

المعارضةعكسالحكمخلافبمقتضىالمعارضةأنيعني

لعدماتفاقاالمستدلقياسفيتقدحلافانها،الضدأوالنقيضبمقتضى

يوجبفلا،قائلهيأثمقولالغموساليمين:قيللوكما،لهمنافاتها

للباطلمؤكدقولهي:المعارضفيقول.الزورشهادةعلىقياساالكفارة

فيالتكفيرفعدم،الزورشهادةعلىقياساالتعزيرفيوجبحقيقتهبهتظن

)1(ط:عدم.
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ولانقيضانلاخلافانالثانيقياسفيالتعزيرووجوبالاولقياس

يستحيللاذاتيهماحدفيمتنافيانأنهماالخلافينوضابط،ضدان

.والبرودةوالبياضوالحلاوةكالسوادثالثةذاتفياجتماعهما

بنقيضالمعارضأنيعني"المعترضلذابترجيح"وادفع:وقوله

منأرجحالمستدلوصفبكونمعارضتهتدفعضدهأوالفرعفيالحكم

وغيرأقوىمسلكهكونأو،ظنياالمعارضووصفقطعياككونه،وصفه

"ادفع"مفعول"المعترض"لذا:وقوله،القياسمرجحاتمنذلك

إلخ....()1اعتراضادفعايمضافحذفعلىوالكلام،زائدةواللام

أصلامنأوجبهوفاقهعلىوالاجماعالنصوعدم965

........................الدليلينمنع066

أصلاجعلهأيواحدمدلولعلىالدليلينمنعأصلمنأنيعني

؛الفرعحكمعلىإجماعولانصقيوجدلاأنالقياسفييشترطمطردا

يختصنصفيوالكلام،القياسعنبهاستغنىدليلعليهقامإذالأنه

"وحيثما:قولهفيتقدمفقدالأصلمعيشملهالذيالتصأما،بالفرع

واحدشيءعلىدليليندلالةيمنعلممنعندأما،البيت"الحكمانيندرج

وهو،عليهثاندليلالقياسلأنلهموافقدليلعدمالقياسفييشترطفلا

النصوجودمعالقياسإلىحاجةلاأنهالمانعينوحجة،الأكثرمذهب

الأدلة.ترادفمنمانعلاانهعرفتوقد

.المعترضاعتراض:ط)1(
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منعذايرىقبلظهورهالفرعوحكم...............

قبلللمكلفينظهورهيكونلاأنالفرعحكمفييشترطانهيعني

فيالتيممعلىالوضوءكقياسممنوعذلكفان،الاصلحكمطهور

التيمم،رخصةنزولقبلحكمهمعروفاكانالوضوءفان،النيةوجوب

التيممورخصة،بالصلاةبالتكليفالوحيمبداعندبهتعبدالوضوءلان

بعدها.أو()1المصطلقبنيغزوةفيلاإتنزللم

.-عنهااللهرضي-عائشةيثحدمن3()67رقمومسلم،33(4)قمرالبخاريخرجهأ(1)

431



العلة

اللغة:فيالعلةصلو،القياسأركانمنالرابعالركنوهي

كقولك:للأمرالداعيعلىتطلقوربما،المريضكعلةالمؤثرالعرض

الشيءدونيعوقماعلىأطلقتوربما،وتقاهعلمهلفلانمحبتيعلة

:قيس)1(بنحماسكقول

وألهكاملسلاحهذاعلهليفمااليوميقبلواإن

بقوله:المؤلفعرفهاالاصطلاحوفي

فاتبعبهاثابتوالحكئمالشارعبوضعالحكممعزف661

بوضعللحكمالمعرفالوصفهيالاصطلاحفيالعلةأنيعني

علىوجودهيدلولمالخمرفيموجوداكانفانهكالاسكار،الشارع

تحريمها.فيعلةالشرعصاحبجعلهحتىتحريمها

بالعلةثابتالاصلحكمأنيعنيإلخبها"ثابت"والحكم:وقوله

للحنفيةخلافا،والشافعيةالمالكيةبعضصححهماعلىبالنصلا

بأنهالقائلونوأجاب.لهالمفيدلانهبالنصالحكمثبوتإن:القائلين

واووم،عليهيقاساصلامحلهكونبقيدالحكميفدلمالنصبانالعلة

.للقياسالمحققةالتعديةمتشأهيإذالعلةلهوالمفيدذلكخصوصفي

،(265)ص/:"المنطقو"إصلاح،هشاملابن(4704/):"النبوية"السيرةفيالرجز(1)

ال!له.سريعغرارينوذو:وتمامه،766()2/:"و"الكامل
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وجدتإذاحتىبهامنوطاالحكمكونتعرفالعلةان:وإيضاحه

إلىنظردونالحكميعرفوالنص،ايضافيهالحكمثبتاخرمحلفي

أنهمعناه:بعضهموقال،واحدةجهةمنواحدلشي"معرفينفليساذلك

جديدالتفاتحصلالعلةلوحظتإذاثم،الحكمعرفالنصلوحظإذا

منمستفادذلكفمجموع،عليهيقاسأصلامحلهكونومعرفة،للحكم

عليه.يقاسصلاأمحلهكونبقيدالاصلحكمتفيدبأنهامرادهموهولعلةا

المكلفينابعثسوىمنهاسئبينامابالبعثووصفها662

لمباعثالهاتسميتهمأيبالبعثللعلةالاصوليينوصفأنيعني

المكلفتبعثحكمةعلىمشتملةأنهاالبعبذلكمعثىأنإلامنهيطهر

تشريععلىللشارعباعثةإنها:يقالأنيستجيزواولم،الامتثالعلى

نايرىالقولهذاوقائل،بالأغراضتعلللاتعالىافعالهلان؛الحكم

.الغرضلصاحبتكميلكأنهلغرضالأن؛نقصايتضمنمعللةلهأفعاكون

منهاشيءيخللموتشريعهاللهأفعالأن-أعلمتعالىوالله-يظهروالذي

كلهامصالحهاالشرععللعليهاالمشتملةالحكملكنبالغةحكمةعن

شيءكلعنالمطلقالغنىبذاتهغنيتعالىوالله،الخلقإلىراجعة

.(1شيء)كلإليهمحتاج

ميندونالظهورواجبةالأمرينأووالزفعللدفع663

الشرعيةالاحكامتعليل-القولهذا475(474-)ص/:"المذكرةدافيالمؤلفذكر)1(

عليه.وردللمتكلمينونسبه-بالاغراض
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فهووحينئذ،اخرلحكممانعايكونقدبهالمعللالوصفأنيعني

مانعوهوفقطودافع.والابتداءالدواممانعوهوورافعدافع:اقسامثلاثة

قولعندأمثلتهاوتقدمت.الدواممانعوهوفقطورافعالابتداء.

إلخ."للدواميمنع"بمانع:(1)المؤلف

ظاهرةتكونأنيجبالعلةأنيعنيالظهور""واجبة:وقوله

ذلكونحووالغضبكالرضىخفيةكونهايجوزولا،والطعمكالإسكار

الخفي.يعرفلاالخفيلأن

يناطبهافحكمةإلاالانضباطالوصفشروطومن664

وألغوياوحقيقئاكانسواءبهالمعللالوصففييشترطأنهيعني

والاضافاتبالنسبيتخلفلابأنمنضبطايكونأنعرفياأوشرعئا

ثابت"والحكم:قولهفيتقدمكماالحكمتفيدالعلةلأنوالقلةوالكثرة

الحكم.بهعلقالذيالقدريفيدلاالمنضبطوغير،"بها

منعندالبيعفيوالرضاالسفرفيالمشقة:المنضبطغيرمثال

نأيعنيإلخ"فحكمةإلا":وقوله.القوليةبالصيغإلاينعقدلاإنه:يقول

المؤلف.مرادهذا.بالحكمةالتعليلجازمنضبطايكنلمإذاالوصف

المرجوحالقولعلىيتأتىإنمابالحكمةالتعليلأنالظاهر:قلت

:)2(المؤلفبقولإليهالمشارالخلافمن

)1(

)2(

)54(.رقمالبيت

)671(.رقمالبيت
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عرفاخلافوالنفيللظنالانتفاعندالحكمثبوتوفي

:)1(وقوله

ينقلعليهمترففقصرعللواالاصحفيبالطرفين

تصلحلملماالمنضبطلغيربهامثلواالتيالمشقةأن:وإيضاحه

المرجوحالقولعلىإلاالمشقةرفعهيالتيبالحكمةيعلللمللتعليل

المشهور،علىمشقةلهتحصللمولويقصرالمسافرلانذكرنا،كما

.)2(بالمظنةالتعليلهذامثلفيوالمشهور

درىمنكلعندحكمعلةجرىالوصفأجلهامنالتيوهي665

صاراجلهامنالتيهيالاصولاهلاصطلاحفيالحكمةانيعني

دفعأوتكميلها،أوالمصلحةجلبعنعبارةإذافهي،علةالوصف

صارالتيوالحكمةالاسكار،مثلاالخمرمنعفعلة،تقليلهاأوالمفسدة

ذلك.علىوقس،الذهابعنالعقلصيانةهيعلةأجلهامنالاسكار

الخليقهنمىوالعرفوالشرعوالحقيقهلفغةوهو666

نأيعني،بهالمعفلالوصفإلىعائد"هو":قولهفيالضمير

وعرفي،،وشرعي،وحقيقي،لغوي:أقسامأربعةبهالمعللالوصف

هذهإلىبهالمعللالناسنسبأي"الخليقة"نمى:بقولهمرادهوهذا

قوله:فيعليهالكلامتقدمفقداللغويالوصفأما،ذكرناكماالأقسام

.71(0)رقمالبيت(1)

.(476)ص/:""المذكرةانظر)2(
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يتعقلما:هوالاصطلاحفيوالحقيقي.إلخ(")1(بالقياساللغةتثبت"هل

الإسكار،ومثاله.لغةاوشرعاوعرفعلىتوقفغيرمننفسهفي

رهنجوازكتعليلوالشرعي.ذلكونحو،عدواناعمداوالقتل،والطعم

.بالنكاجوحليتهبالطلاقبحرمتهالشعرحياةوتعليل،بيعهبجوازالمشاع

.)2(بالدناءةفيهوعدمهابالشرفالحسبفيالكفاءةكتعليلوالعرفي

أذهباقدبمالعل!وامنعتركبابمائعللوقد667

قالهكماالاصوليينأكثرعتدالمركبةبالعلةالتعليليجوزأنهيعني

والد)4(،غيرلمكافىعدواناعمداالقتل:ومثاله")3(،"التنقيحفيالقرافي

لاذخاروالاقتياتوكا،للقصاصعلةالمذكورةوصافلأاهذهمجموعفان

فيخلافعلىالمالكيةعندالفض!!لرباعلةمجموعهافانالعينروغلبة

العيثر.غلبةاعتبار

يؤديأنهذلكقائلوزعم،المركبةبالعلةالتعليليجوزلا:وقيل

انتفتالمركبةأجزاءمنجزءانتفىإذاأنه:عتدهوإيضاحه،المحالإلى

ومعناه،محالوهوالحاصلتحصيللزماخرجزءانتفىفلوعلئتها،

العلية.لعدمعلةالجزءانتفاءأن:عنده

بلالعليةلعدمعلةليسالجزءانتفاءبأنالجمهورقبلمنوأجيب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(017)رقمالبيت

.(128-127)2/:"النشر"انظر

.(132)ص/

.طمنوالتصحيح،ولد:الاصل
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لوجودلاوجودهاشرطلانتفاءالعليةفعدم،الشرطانتفاءقبجلمنهو

عدمها.علة

مانعاكونهفييشترطالعلةمانعأنيعنيإلخ"لعلة"وامنع:وقوله

نألابدالمانعأنسبقمماعرفتوقد،يبطلهاأيحكمتهايذهبنلها

وجوديا.وصفايكون

منمانعبأنهالقولعلى،الدين:العلةلحكمةالمبطلالمانعمثال

الغنىأعني-بالعلةعنهالمعبرالسببفيالحكمةفإن،الزكاةوجوب

الدينمعوليسالاغنياءمالفضلمنالفقراءمواساة-النصاببملك

حكمتها.أذهبأيمحذوفمفعوله"أذهب":وقوده.بهيواسيفضل

غلمكنسبئيثبوتنالماغدمبالذيالتعليلفيوالخلص668

-الوجودي-أيالثبوتيالحكمتعليلفياختلفأنهيعني

متعلقة"لما":قولهفيفاللام،الاضافيالوصفاوالعدميبالوصف

"علم"مفعولو"ثبوتيا".""علمجملةوصلتهاموصولةو"ما"،بالتعليل

الفاعل.عنالنائبالمستترالضميرالاولومفعوله،عليهمقذمالثاني

-المعدومبالوصفأي-عدمبالذيالتعليلفيوالخلف:المعنىوتقرير

ثبوتيا.علمللذي

الوصفلان؛أربعةالاحوالأن:المقامهذاتقرير)1(وحاصل

حالتيفنضرب،كذلكالمعللوالحكم،عدميأووجوديإمابهالمعلل

بأربع:الحكمحالتيفيالعلة

)1(ط:تحرير.
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.لاسكارباالخمرحرمةكتعليل،بوجوديوجوديتعليل:الاولى

بعدمالتصرفنفوذعدمكتعليل،بعدميعدميتعليل:الثانية

الرشد.أوالبلوغ

بالفسق.الشهادةقبولعدمكتعليل،بوجوديعدميتعليل:الثالثة

المؤلف.يقصدهاولافيهاخلافلاالثلاثوهذه

وهي-بالبيتالمؤلفمرادوهي،الخلافمحلهي-:الرابعة

بصحةواستدلوا.الجوازعلىفالاكثرون،بالعدميالوجوديتعليل

فيالتعليلبانالمانعونوأجاب".امتثالهلعدمالعبد"ضربت:قولك

قوله:فيتقدمكماوجوديأمروالكف،الامتثالعنبالكفذلك

.")1(المذهبصحيحفيفعل"والكف

مفهومهفيداخلاالعدمكانماهوالفقهاءعندالعدميئأنواعلم

العدمليسماعندهموالوجودي،كذاسلبأوكذاانتفاءأوكذاكعدم

منمانعلاإذبالعدميالوجوديتعليلجوازوالتحقيق،مفهومهفيداخلا

.اخر)2(أمرلوجودعلةأمرعدمكون

وشرط[)3(الثبوتي]منأخفىالعدميأنمنالمانعونبهاحتجوما

لاظهوراظاهرايكونالعدميلان،فيهدليللا-تقدمكما-الظهورالعلة

)1(

)2(

)3(

.(1)70رقمالبيت

منعه،إلىجماعةوذهب.873()2/:"الفحول"إرشادانظر،الجمهورقولهذ

72(.)3/:"المختصر"فيالحاجبابنمنهم

.(912)2/:"النشر"من
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فلو،بالعدميالعدميتعليلعلىالاجماعذلكعلىويدل،معهخفاء

أصلا.بهالتعليلجازلماظاهرغيرالعدميكان

ومعنى،الإضافيةالصفةبالنسبييعني""كنسبي:المؤلفوقول

لاخرأمربإضافةإلاحقيقتهاتعقللاالتيالصفةهي:الاضافيةالصفة

وقتفيواحدشيءفيالوصفيناجتماعيستحيلبحيثتامةمنافاةينافيه

كالابوة:إليهالاخربإضافةإلاأحدهماإدراكيستحيلأنهكماواحد،

الواحدةفالذات،ذلكونحو،والتحتوالفوق،والبعدوالقبل،والبنوة

كما،بعينهالشخصلذلكوابنالشخصأباتكونأنيستحيلمثلا

معتىيدركلموالبنوةالأبوةأنمعوالسواد،البياضاجتماعيستحيل

ذلك.علىوقسإليهالاخرىابإضافةلاإأحدهما

فظاهر،بالعدميلهتشبيهأداة""كنسبي:المؤلفقولفيوالكاف

مذهبهوعدميةوكونها،عدميةالاضافيةالصفاتأنالمؤلف

بعضوقال،عندهموجوديةفهي)1(والمناطقةالفقهاءأما،المتكلمين

لوجوداوباعتبار،وجوديةفهيالذهنيلوجوداباعتبارأما:2([)المحققين]

بوجودهاالقولعلىنهافاعلمفيهاالخلافعرفتإذا.عدميةفهيالخارجي

بلابهاالعدمتعليليجوزبعدمهاالقولوعلىمطلقا،بهاالتعليليجوز

هذاعلىبهاالوجوديتعليلوفي.بالابوةالقصاصعدمكتعليل،خلاف

البيت.فيالمذكوربالعدميالوجوديتعليلفيالخلافالقول

)1(

)2(

والفلاسفة.للفقهاءعزاه(21013/:"النشر"في

القرافي.بهالمقصودأنالنشر""منويفهم،طمن
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....دء.)1(

والاخرىنفيإحداهماعبارتان]الواحد[للمعنىكانإذا:الاول

جرىبالنفيعبروإذا،بهالثبوتيتعليلجازبالاثباتعبرفإذا،إثبات

فإذا،الاسلاموبعدمبالكفرعنهيعبرفإنه-مثلا-كالكفر،الخلافعلى

إسلامه،لعدمأولكفرهالكافريقتل:قلت-مثلا-القتلجوازبهعللت

عقله.لعدمأولجنونهالمجنونعلىيحجر:وكقولك

والاخروجوديأحدهماجزأينمنمركبةالعلةكانتإذا:الثاني

قتلبأنهالعمدشبهفيالمغلطةالديةوجوب]الشافعية[كتعليل،عدمي

العدمي.الجزءلىإنظراالخلافعلىتجرينهافالباغايقتللامقصودبفعل

الجملهفيحكمؤمنخاليةعلهالمعفلاتفيتلفلم966

امتناغبهليسلكنهاطلاغئعوزناوربما067

غيرولوعللهامنعلةتخلولاالمعللةالشرعيةالأحكامأنيعني

فيالجزئياتبعضفيتخلفهايضرولاالجملةفيحكمةعنمتعدية

وقوله:.سفرهفيمشقةتصبهلمالذيالمسافركقصر،بالمظانالمعللات

حكمعنتتجردأنعندهفيجوز،التعبدياتعنبهيحترز"المعللات"في

العصيانمفسدةودرءالثوابمصلحةأنعلىبناءالمفاسدودرءالمصالح

بها.الأحكامإناطةفيالحكمةفيكافية

.(2031/):"لنشرا"فيانظرهما(1)
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حكممنتخلولا-ايضا-التعبدياتانعنديوالظاهر:قلت

مفسدةودرءالثوابتحصيلمنذكرماعلىزائدةبالامتثالتحصل

،الصلاةالتعبدفيتوغلاالتعبدياتابدانذلكعلىيدلومما،العقاب

كقوله:الاخرةفيعليهاالثوابغيرحكمالهاانعلىتعالىنصوقد

وقوله:،[54/]العنكبوتوأتصنكر(!خمماحىآعفتن!أ!لوإت>

.[54/البقرة](لصلوحوألصبربأوآشتعبنو>

تخلولاالعلةكونانيعني،إلخيعوزنا""وربما:المؤلفوقول

عدملكن،حكمةكلعلىاطلاعنامنهيلزملاالجملةفيحكمةعن

كتعليل،حكمتهاتظهرلمالتيالعلةبتلكالتعليلمنعمنهلجزملااطلاعنا

بالطعم،لهالشافعيةوتعليل،والادخاربالاقتياتالفضلربامنعالمالكية

وعدمحكمتها،نعرفلمالعللهذهفكل،بالكيلوالحنابلةوالحنفية

بهليس"لكنه:بقولهمرادهوهو،بهاالتعليلمنمانعاليسحكمتهامعرفة

الأمرعازهمن،عليهانطلعلماي"اطلأع"يعوزنا:قولومعنى،"امتناع

تحصيله.علىيقدرلمإذا

عرفاخلا!والنفيللظنالانتفاعندالحكمثبوتوفي671

يثبتهلصورةفيالحكمةبانتفاءقطعإذااختلفواانهميعني

يثبتلااوالحكمةبمظنةللحكمإناطةالحكمةتخلفمعفيهاالحكم

علىالمبنيةوالفروع،الحكمةانتفاءتحققمعبالمظنةعبرةلاإذ؟الحكم

الذيالمسافركقصر،للمظنةنظراالحكمثبوتفيهايرجحالقاعدةهذه

لأن؛عادةمثلهايحمللاالتي]الصغيرة[وكاستبراء،مشقةتصبهلم
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الصغيرةفيمتحققوذلك،الرحمبراءةعلىالدلالةالاستبراءحكمة

الولدوضعمنوالغسل،حصاةمنالاستنجاءوكشرعاستبراء،بدون

ذلك.وغيرجافا

وقول،مطبعيتحريفأوسهوهناللمؤلف"الشرح")1(وفي

عطفبالخفض"و"النفي،"ثبوت"فيخبرهمبتدأ""خلاف:المؤلف

الجملةفيالحكمةلمظنةالحكمثبوتأفي""للظن:وقوله."ثبوت"على

معينة.مسألةفيبنفيهاقطعوإن

والتقويهامتناعهليعلمتعديهمنخلتبماوعللوا672

التعليلجوزواوحنابلةوشافعيةمالكيةمنالأصوليينأنيعني

التعليلومنع،بالقاصرةالمعروفةوهي،النصمحلتتعدىلاالتيبالعلة

أبوحنيفةوذهب،عبدالوهابالقاضيعنهمنقلهكماالعراقفقهاءأكثربها

فظهر،عليهاوالمجمعالمنصوصةدونمنهاالمستنبطةمنعإلىوأصحابه

شرطهيوإنما،الجمهورعندالتعليلصحةفيشرطاليستالتعديةأن

.")2(يحصلليسفيهالتعدي"أو:قولهفيتقدمكماالقياسصحةفي

للقاصرةوالمانعون،هذابعدالبيتفيالقاصرةالعلةأمثلةوستأتي

المؤلففبين،للفرعالتعديةالتعليلفائدةلأنفائدتهابعدماحتجوا

)1(

)2(

لدىكانتطبعهايدريولا،المؤلفإليهأشارمالييتبينولم)2/132(

الخطأ.فكثيرةطبعتنااما،الشيخ

.875()2/:"الفحولو"إرشاد(،915أ-57)5/:"الميحط"البحرانطر
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:(1فوائدها)منفائدتين

علىيشتملحيثمعلولهامحلعلىالقياسامتناععلم:الأولى

نا:وإيضاحه."امتناعه"ليعلم:بقولهمرادهوهذامتعد،اخروصف

تلكلاجلالقياسعنفيتوقفبهايعارضمعلولهافيالمتعذيالوصف

فلاوحينئذالوصفينكلامنمركبةالعلةتكونانيجوزإذ،المعارضة

الفرعفييوجدلاإذ،متعدغيرمتعدوغيرمتعدمنالمركبلان؛تعدية

الفرعفيوجودهايشترطوالعلةالمتعذيجزؤهاهوالذيالعلةبعضإلا

.")2(شرطمتممابهجامع"وجود:قولهفيتقدمكما،بتمامها

واحدكلوالمتعديالقاصرالوصفيكونانيجوز:قلتفإن

مستقلة.منهماعلة

.بالاحتمالالعليةتسقط:قلنا

.اجزءكونهعلىالمتعدياستقلالترجيحفيفيةكايةلتعدا:قيلنفإ

هوالمرجحوذلك،جزءالكونهآخربمرجحمعارضهناهو:قلنا

،المرجحاتمنالغالبوموافقة،الغالبخلافعلتيناجتماعان

المؤلف.قالكماالقياسعنالتوقففيلزمبالترجيحالترجيحفيعارض

مايوجدولاواللطافةبالرقةالماءطهوريةتعليل:ذكرناماومثال

علىقاصرةعلةفهذه،إليهالوصفذلكيتعدىحتىفيهاالماءيماثل

متعدالوصفوهذا،يستقذرمالكلبالإزالةآخرمستدلعللهافلو.الماء

)1(

)2(

الفوائد.منغيرهاوذكر.(133134-)2/:"النشر"فيانظرهما

.65()4رقمالبيت

443



المتعديالوصفبهذاالإلحاقيجوزلافإنه،المائعاتمنالماءلغير

ومنمنهمركبةالعلةتكونانيحتملإذ،بالعليةاستقلالهعدملاحتمال

.لقدمكماالقاصرالوصف

التعليللانمعلولهاعلىالدالالنصتقويةهي:الثانيةوالفائدة

ظاهراالنصكانفإذا،بها"ثابت"والحكم:قولهفيتقدمكمااخركنص

بهاايضاتقوىقطعيانصاكانوإذا،تأويلهوامتنعبالعلةتقوىللتأويلقابلا

."والتقوية":بقوله5مرادوهذا،لتحقيقاعلىيتفاوتليقيناانمنتقدملما

يردلزومياكلاذاوصفاوزدجزءأوالحكممحلمنها673

:القاصرةالعلةصورمنصورثلاثالبيتهذافيذكر

الذهبفيالرباكتعليل،الحكممحلالقاصرةالعلةتكونان:الاولى

."الحكممحل"منها:قولهمعنىوهذا،الفضيةاوبالذهبيةوالفضة

كتعليل5،غيردونبهالخاصالحكممحلجزءتكونان:الثانية

جزءفالخروجمنهما،بالخروجالسبيلينمنالخارجفيالوضوءنقض

شرحنافيإيضاحهتقدمكمابالخروجمتصفةذاتمعناهإذالخارجمعنى

إلخ.)1(عهد"فقدلمبهميكن"وإن:المؤلفلقول

فيالرباكتعليلايضا،بهالخاصالحكممحلوصف:الثالثة

فيلهمالازموصفذلكلأنالاشياء،اثمانبكونهماوالفضةالذهب

الدنيا.قظاراغالب

.()176رقمالبيت(1)
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وصفا"وزدجزءأو:بقولهالمؤلفمرادهماالضورتانوهاتان

غيركانإذاالحكممحلجزءأنيرد"لزومياكل"إذا:قولهومفهوم.إلخ

الحنفيةكتعليل،تعديهنفييلزملاإذالقاصرةصورمنيكونلابهخاص

المتعذيالبدنمنالنجسبخروجال!بيلينمنالخارجفيالوضوءنقض

غيرلكنهالخارجمعتىجزءالبدنمنفالخروج،وغيرهالفصدنحوإلى

الخارجكالديممنهماالخارجغيرعلىلصدقهالهـسبيلينمنبالخارجخاص

فإنهبهخاصقغيركانإذاالحكممحلوصفوكذلكالفصد،أجلمن

محلوهي،الخمروصفهوالذيكالاسكار،القاصرةصورمنليس

به.خاصغيرلكنهالتحريمهوالذيالحكم

يأ،بعدهمايفسرهمحذوففعلفاعل"كل"إذا:المؤلفوقول

الحكمبمحلمختصايلزومياكونهحالوالوصفالجزءمنكليردإذا

الفعلية.الجمللىإلاإتضافلا"ذاإ"نلأالفعلتقديروجبنماوا،فيهما

أبيفقدصفةمنيكنوإناللقبدونبالمشتقوجاز674

فيه،الكلامالذيالتعليلإلىعائد"جاز":قولهفيالفاعلضمير

منالمشتقخصوصبالمشتقومراده،بالمشتقالتعليليجوزأنهيعني

الفاعلباختيارمتجددحدثهوالذيالمصدرأعتي،اللغويالفعل

القتل،منالمشتقوالقاتل،الضربمنالمشتقكالضارب،خاصة

لانهو"اضربه"سارقلانهاقطعه":كقولك،السرقةمنالمشتقوالسارق

.وهكذا"ضارب

بأقسامه،العلموهوبهالتعليليجوزفلاأي"اللقب"دون:وقوله
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."ورهطقوم!"الجمعواسم،الجامدالجنسواسم

تعليلجواز"الحكممحل"منها:المؤلفقولفيتقدم:قيلفان

لقب.فهوجامدجنساسموالذهب،ذهبابكونهالذهبفيالربا

علىاشتمالهاعتبرفان،باعتبارينإليهينظراللقبأن:فالجواب

لان،ذهبابكونهالذهبفيالرباكتعليل،بهالتعليلجازمناسبمعنى

فيالاشياءأثمانالنقدكونهومناسبمعنىعلىيشتملاللقبهذا

اللقبفهومناسبةدونالتسميةمجرداللقبفياعتبروان.الدنياأقطار

لهالعربتسميةبمجردالخمرتحريمعلللوكمابهالتعليليصحلاالذي

تناطلاطرديةالاسماءمجردلانالاسكار؛معنىملاحظةغيرمنخمزا

."اللقب"دون:المؤلفقولمعنىوهذا،الاحكامبها

صفة"منمشتقاالوصفكانوإن:اي"صفةمنيكن"وإن:وقوله

غيرمنبالذاتالقائمالمصدربالصفةومراده،بهالتعليلمنعأي"أبيفقد

يصلحلا)1(بالذاتالقائمةفالاوصافوالسواد،كالبياضاختيارها

الكلامتحقيقوسيأتي،الشبهقياسمنععلىبناءللتعليلمنهاالمشتق

فعل"أبي":وقوله.تعالىاللهشاءإن)2(السادسالمسلكفيذلكعلى

.للمجهولمبنيماض

ئعهذخل!الاستنباطذاتفيتعذذمنصوصةوعلة675

وهوالجمهورعندفأكثرعلتانواحدلحكميكونأنيجوزأنهيعني

اختيارها.غيرمنالقائمةبالذوات:ط()1

.)738(رقمالبيتعمد)2(
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وهذاالمعيةعلىأومتعاقبةمستنبطةأومنصوصةالعلةكانتسواء،الحق

كثيرةعللالهفانالوضوءكوجوبوقوعهجوازهودليل.()1مالكمذهب

والانزالبالجماعيعللالغسلوكوجوب،والمذيوالغائطكالبول

عللفانهاوالحيضوالاستبراءوالاحراموكالصوم،الحيضدموانقطاع

.الوطءلمنع

وأتعددهايجوزهل"خلفالاستنباطذات"في:المؤلفوقول

)2(الحرمينإمامفيهامنعهوممنيضا،خلافاالمنصوصةفينكمالا؟

.")3(الجوامع"جمعفيوالسبكيئ

يؤديأنهمنللمنعالسبكيابنبهاستدلوما،الجوازوالتحقيق

يلزمفلاالشرعيةفيأما،العقليةالعللفيإلايتجهلا=النقيضينلجمع

الشرعبوضعبهاالاحكامإناطةلان؛محذورأيبعلتينالحكمتعليلمن

محذورولا،(4")الشارعبوضعالحكم"معرف:المؤلفقولفيتقدمكما

فيالمنصوصةأمثلةتيوستأ،المتقدمةالامثلةفيمشاهدهوكماتعذدهفي

لالمخر.الكالمسافيالمستنبطةمثلةوأ،لىتعااللهشاءإنالنصمسلك

السرقهنصابغزممعكالقطعأطلقهالكثير[لحكمفيك1وذ676

)1(

)2(

)3(

)4(

"التنقيح":فيالقرافيذكرهوالذي)2/064(،":الفصول"إحكامانظر

المستنبطة.فيومنعهالمنصوصةفيجوازهترجيح(131)ص/

.(2/445):""البرهان

(/2642).

.)661(رقمالييت
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أطلقواحدةلعلةالحكمتعددأنيعنيالتعددإلىإشارة"ذاك"

بقوله:الوجوديفيالمؤلفلهومثلالأكثر،بلمنهمالكثيرجوازه

،حكمانبهاثبتواحدةعلةفالسرقةالشرقه"نصابغرممع"كالقطع

الحيض،:العدفيالحكمفيومثاله.المسروقوغرم،اليدقطع:هما

.والصلاةالصوموجوبعدمبهايثبتواحدةعلةفانه

تخرئملالكتهالأصلهاتعفموقدتخصصوقد677

فيهالمتنازعالمفعولعلىداخلةزائدة"لأصلها":قولهفياللام

منهاستنبطتالذيأصلهاتخصصانيجوزالعلةأنيعني،قبلهالفعلان

مالك.مذهبمنالظاهرعلىوتعممه

مهوألنسالضسغأؤ>تخصيمعموم:لأصلهاتخصيصهامثال

مسمالكعندينقضلمولذا،عادةاللذةفيهتوجدبما43[]النساء/

منيكونلاوهوالالتذاذ،اللمسمنالوضوءنقضعلةلأن؛المحرم

منه.استنبطتالذيأصلهاالعلةفخصصتغالباالمحارم

يقضين"لا:بكرةأبيحديثفي!يوقولهلأصلهاتعميمهاومثال

منالغضبعليهاشتملماهيهنافالعلة")1(غضبانوهواثنينبينحكم

والحقب،كالحقنمشوشبكلالقضاءمنعفيلزمالفكر،تشويش

فيهذاإلىوأشار،أصلهاالعلةفعممت،المفرطينوالسروروالحزن

رضي-بكرةأبيحديثمن()1717رقمومسلم،71()58رقمالبخاريأخرجه(1)

عنه.الله
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.الفكر"عنيدهشمامعيحكمولا":بقوله"المختصر")1(

بالعلةالالحاقصحةفييشترطأنهيعني"تخرملا"لكنها:وقوله

هيبطلتابطلتهإنلانها،منهاستنبطتالذياصلهاتبطلأيتخرملاان

أصلها.لكونه

،الفقير"حاجةبدفعالزكاةفيالشاةوجوبالحنفيةتعليل":ومثاله

،الشاةوجوبعدمإلىمفضالقيمةإجزاءلانالشاةقيمةإخراجفأجازوا

قولهوهومنهاستنبطتالذيالعلةأصلارتفعالشاةوجوبارتفعوإذا

عنأجابواالحنفيةلان،المثالوالمقصود.شا؟")2(شا؟اربعين":!ي!

للوجوبتوسيعهوبلالوجوببرفعيقولوالملانهمإبطالأليسبأنههذا

له.وتعميم

....................................التعيينوشرطها678

بوصفالإلحاقيصحفلا،متعينةتكونانفيهايشترطالعلةانيعني

للقياسالمحققةالتعديةمنشأالعلةلان،الجمهورمذهبهوكمامعينغير

وقيل:،لهالمحققمنشافكذامعينايكوننألابدوالدليل،الدليلهولذيا

بينمشترككثرأوأمرينبينمبهموصفبعليةاكتفاءالتعيينيشترطلا

أوصافعلىيشتملالربوفيالطعام:قلتلوكما،عليهوالمقيسالمقيس

أحدتكونأنلابدفالعلة،مثلاوالادخار،والاقتيات،والكيل،كالطعم

اخرشيءفيالاوصافهذهوجدتفاذا،نعينهلموانالأوصافهذه

)1(

)2(

)ولا(.قولهمنهوسقط234()ص/

تخريجه.تقدم
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الشافعية،عليهكماالإلحاقفيصحفيهالمبهمةالعلةتلكوجودعلمنا

منمسمن:كقولهم،بانفرادهمنهاواحدكلعليةتثبتأنبشرطلكن

فرجماسفهوذكرانهبتقديرلانه،وضوءهانتقضفرجيهاحدالخنثى

محرمغيرانثىلامسفهوانثىانهوبتقدير،عندهمناقضوذلكادمي

عندهم.أيضاناقضوذلك

التحريزهوجوازهلها....والتقدير....................

كماالتحقيقأيالتحريرهومقدراوصفاالعلةكونجوازأنيعني

فيمقدرشرعيمعنى"الملك:قولهم:مثاله.وغيرهالقرافيحققه

للفخرخلافا،المملوكالشيءفيالتصرفإطلاقفيعلةهو"المحل

والتحقيق،الشرعفييتصورلابأنهالقائلذلكمنالمانع)1(الرازي

منبابمنهيخلولا)2(:القرافيقالبل،رأيتكماووقوعهتصوره

كذلك.وهو،الفقهأبواب

سببمانعوجوديكنمتىوجبوجودهالحكمومقتضي967

أباناذاخلافوفخرهمكاناشرطانتفاءاذا.0681

لانتفاءعلةأي،سبباالشرطوانتفاءالمانعوجودكانإذاأنهيعني

كانتلوإذ،العلةأعنيالمقتضيثبوتمنالجمهورعندلابد،الحكم

المانع،وجودأوالشرطلانتفاءلالانتفائهاالحكمانتفاءلكانمنتفيةالعلة

)1(

)2(

.(2704/):"المحصول"

.الرازيقوللاإيحكلم"لتنقيحا"فيالقرافيانمع.(114/)ص:"لتنقيحاشرح"
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مانعوالرق،عبدلانهيرثلاالاجنبي:تقولانالجمهورعنديمكنفلا

مانعالدين:تقولانيجوزولا.الميراثعلةوجودلعدمالميراثمن

توجد.لمالزكاةوجوبعلةلان؛الفقيرعلىالزكاةوجوب

لانالفقيرعلىزكاةلا:تقولانيجوزلاانه:الشرطفيومثاله

محصن.غيرلافيزنلممنعلىرجمولا،منتفلحولاتمامهوالذيلشرطا

اظهراي""ابانالرازيالفخرانيعني،إلخ""وفخرهم:وقوله

ابنواختارهذلك)1(،فيالمقتضيوجوديلزملا:قالبأنذلكخلاف

الشرطلانتفاءالحكمانتفاءيكونانيجوزبأنه)3(واجاب،)2(الحاجب

مذهبظهرلاوا.واحدمدلولعلىدليلينجوازعلىبناءلعلةاءوانتفامثلا

بينهمالانزيداالاعمىيبصرلا":يقالانيحسنلاانهترىلاا،الجمهور

.للاطلاق"نااباو"""كانافيلفلاوا،بجنبهنولوكايبصرهلالانه"راجدا

)1(

)2(

)3(

.(2/014):"لمحصولا"نظرا

.81()3/:"الشرحمع-"المختصر

جابا.و:لنشر"و"ط
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العلةمسالك

المرور،أيالسلوكمكاناللغةفيوهو،مسلكجمعالمسالك

بقوله:المؤلفعرفهالاصطلاحوفي

حصلامامتىالشيءعليةعلى4دماالعفةومسلك681

الشيءهذاكونعلىدلما:هوالاصطلاحفيالعلةمسلكانيعني

العلة،فيالاطراداشتراطعلىبناءالشيءهذاكانحيثماالحكملهذاعلة

قال،النقضعلىالكلامفيالقوادحأولفياللهشاءإنتحقيقهوسيأتي

فيقيداحصلا"ما"منى:قولهيكنأن"ويصح:")1("الشرحفيالمؤلف

الشيءكونعلىيدلماهوكانحيثماالعلةمسلكأنوالمعنى،المسلك

."يدللامالاعلة

فيتلوفسببلعلةمتلالصريحفالنصالاجماع682

........................اذا....كيفنحوذاأجلمن683

"الاجماع":فقوله،المسالكبيانفيالمصنفمنشروعهذا

العلةهوالفلانيالوصفأنعلىالاجماعالعلةمسالكمنأنيعني

بيناحديحكم"لا":"الصحيحينحديثفيالعلةانعلىكالاجماع

عنالميلإلىيؤديلانهللفكرالغضبتشويش")2(غضبانوهواثنين

اليسيرالغضبأنعلمناالفكرتشويشعلىالنهيمداركانولما،الحق

148(.لم)2)1(

قريئا.تخريجهتقدم)2(
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منمانعالغضببغيرالتشويشوان،القضاءمنيمنعلايشوشلاالذي

.(")1تعمموقدتخصص"وقد:قولهشرحفيتقدمكماايضاالقضاء

النصق،هوالثانيالمسلكانيعني"الصريح"فالنص:وقوله

إشارةفيهنجتماوبالفاءالعطفلان،الإجماعبعدالنصقانكلامهوظاهر

.التعارضعندعليهفيقدمالقوةفيقبلهمادونبعدهماانإلى

فاقوى"فسببلعلة"مثل:بقولهالعلةفيالصريحللنصمثلثم

واسقطكذا"،لسبب"افعله:ذلكفيليكذا"لعلةكذا"افعل:صوره

والسنة.الكتابفييوجدانيكادانلاإذالمثالينهذينالاصوليينبعض

بنىعكنيتتنالكذأضلمق>:تعالىكقولهذا"اجل"من:ذكرمافيلي

جعل"إنما:كحديثذا""لاجل:مرتبتهوفي.32[]المائدة/<إشر+ءيل

."ذااجلمن"فيتلو:بقولهمرادهوهذا،")2(البصرلاجلالاستئذان

كقوله،واحدةمرتبةفيوهماو"إذا(""كي":نحوذكرمافيلي

إبرا>:وقوله،7[]الحشر/(منكتمألأغنيابيندولهيميكونلا!>:تعالى

.7[5]الإسراء/(الحيؤةضحغفلاذقتث

انهامعالتعليلفيالصريحمن"كي"المؤلفعدكيف:قيلفان

به.التعليلفيصريحاليسالتعليللغيروالمحتمل،مصدريةتكون

)1(

)2(

.)677(رقمالبيت

سعدبنسهلحديثمن)2156(رقمومسلم)6241(،رقمالبخارياخرجه

أجدهلمالبصر(الاجل:ولفظ(....اجلمن...):بلفظ-.عنهاللهرضي-

.اجدهولمشيبةابيلابنالاخيروعزاهحاجاميروابنالغزاليذكرهوإن
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التعليللامتلزمهاالمصدرية"كي"بانهذاعنبعضهماجاب:قلنا

للتعليلكونهاعنتخرحفلم،التعليلللاممؤكدةفهيمقدرةاوظاهرة

باعتبارالفعلهوالذي""كيمدخولالحقيقةوفي،بالتوكيداوبالأصالة

العلة.هومثبتااومنتفياالمصدريةمنتضمنتهما

كونهامحلانمن)1(الانصاريزكرياقالهماعنديالظاهر:قلت

فيه.مافيهالصريحمنفعدهاوعليه،مصدريةتكنلمإذاللتعليل

غلمالبا1ثمتلاثمهر....فما....................

بالشبيهيتبغفغيرهفالفقيهللشارعفالفاء684

الصريح،النصيليالظاهرالنصوهوالصريحغيرالنصانيعني

الظاهر،النصقاي،ظهرماالصريحالنصفيلييعنيظهر""فما:فقوله

("لامو"،صلتها"وظهر"مبتداالموصولة"فما"""لام:بقولهصيغهذكرثم

""اللاممراتبهاقوىالصريحغيرايالظاهرالنصانيعني،المبتداخبر

آلنور(لىللدتمنلناسلمخرجإلخكانزقة>!تنث:كقوله

<!ولمجئلىماذاكائالئ>:نحوكالمذكورةالمقدرةللاموا.[1إبراهيم/]

وانانقبلالتعليللامحدفجوازويطردكان،لاناي]القدم[

بقوله:"الخلاصة"فيلهاشاركماالمصدريتين

يدواانكعجبتلبسامنمعيطردوانانوفينقلا

هادواالذلررمنفلد>:كقوله"الباء"الظهورفي""اللاميلي3

.(911)ص/:"الوصول"غايةفي(1)
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،"البا"ثمت:بقولهمرادهوهو[061]النساء/<المأطتطينتعليهمحرقنا

كانسواءسنةاوكتابمنالشارعكلامفيوتقدم،الفاء"""الباء"تليثم

،38[/]المائدةأيذصيهما<فاقطعولسارقةولسارقو>:كقولهالحكمفي

:فماتدابتهوقصتهالذيالمحرمفي!ي!كقولهبهالمعللالوصففياو

.()1ملبيا"القيامةيوميبعثفانهرأسهتخمرواولاظيباتمسوهلا"

حصينبنعمرانكقولالفقيهالراويكلامفي"الفاء"ذكرمافيلي

الفقيه.غيرالراويكلامفي("الفاء"فيليه5فسجد")2(ط!خص"سهى:عنهاللهرضي

فييشابههمابكلالمذكورذلكيتبعانهيعني"بالشبيهيتبع":وقوله

علىلارزز>:كقوله،ذلكونحوو"إذ("،""إن:نحوالعلةفيظاهراكونه

"اضرب:وكقولك،26-27[]نوح/تذزهم<نإنك(!دئارالبهفربنمنألأرض

بالرفع"فالفاء":وقوله،للمفعولمبني"جمتبع(":وقوله،اساء"إذالعبد

)1(

)2(

عباسابنحديثمن)6012(رقمومسلم)1268(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهمااللهرضي-

واخرجه،اللافظهذابغير()1215رقمماجهوابن)574(،رقممسلمفياصله

)3/26(،:والنسائي)365(،رقموالترمذي)9301(،رقمابوداودبلفظه

.(فسلم)فتشهد:زيادةوفيه،وغيرهم

"فتحفيالحافظقال.الحاكموصححه.صحيحغريبحسن:الترمذيقال

الحديثهذاغيرخالدعنسيرينابنروىماحبانابن)وقال:(89)3/:"الباري

غيرهلمخالفتهاشعثروايةووهمواوغيرهماعبدالبروابنالبيهقيوضعفه،انتهى

فيهلي!عمرانحديثفيسيرينابنعنالمحفوظفإنسيرينابنعنالحافظمن

اهـ.(000التشهدذكر
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قوله:حدعلىفاصلغيرمن""علم:قولهفيالمرفوعالضميرعلىعطفا

رملا)1(تعشفنالغلاكنعاجتهادىوزهرأقبلتإذاقلت

خلفدونملفوظينبالحكمالوصفاقتران[لإيماوالثالث685

يضيزلغيرهاقرائه[لنظيزأوالوص!وذلك686

الايماءوعرف،هوالايماءالعلةمسالكمنالثالثالمسلكأنيعني

الوصفيكنلملووجهعلىنظيرهأوبالحكمنظيرهأوالوصفاقترانبأنه

وإخلاله،بالفصاحةمخلاذلكلكاننظيرهاوللحكمعلةفيهنظيرهاو

الوصفاقترانوأمثلة.يضير"لغيرها"قرانه:بقولهمرادههوبالفصاحة

.هذابعدالتيالابياتفيستأتيبالحكم

عندعباسابنحديث:الوصفبنظيرالحكمنطيراقترانومثال

وعليهاماتتأميإناللهرسوليا:قالتامرأةأن)3(والنسائي)2(البخاري

"؟قاضيتهاكنتدينامكعلىكانلو"أرأيت:قالعنها؟افاحجحجنذر

سألتفالمراة.بالقضاء"احقفاللهأمكعن"فحخي:قال،نعم:قالت

عنهالمسؤولالحكمنظيراللهرسوللهافذكرالميتعلىاللهدينعن

لكونفيهماالقضاءجوازيكنلمفلو،عنهالمسؤولعلةبنطيرمقترنا

.بعيدالكانلهعلةالدين

لنظيرعلةالوصفنظيركونعلىنبهالحديثهذافيع!جالهفالنبي

تخريجه.تقدم(1)

.731()5رقم()2

.بنحوه(911)6/)3(
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والفرع،العباددينفالاصل؛الاربعةالقياساركانعلىنبهكما،الحكم

كلكونوالفرعالاصلفيوالعلة،القضاءجوازوالحكم،تعالىاللهدين

دينا.منهما

كانإذاوالحكمالوصفانيعني("حلف"دون:المؤلفوقول

أنهماومفهومه،خلافبلاإيماءفانهذكرناالذيالوجهعلىبهمامصرحا

وإن،الإيماءصورمنفليس-مستنبطينكانااي-ملفوظينغيركاناإن

،يماءإهو:قيل؛قوالاثةثلاجهمافةمستنبطانيوالثاملفوظاحدهمااكان

فلا.الحكمكانوانيماءإفهولوصفاالملفوظكانإن:وقيل،لا:وقيل

تبتع(أدئهوأحل>:تعالىقوله:الحكمواستنباطاللفظذكرمثال

البيع.صحةهوحكممنهيستنبطملفوظوصفالبيعحليةفإن27[ه/]البقرة

فيالرباتحريمعلىالتنصيص:الوصفدونالحكمذكرومثال

الاقتياتوهو:الوصفمنهيستنبطمنصوصحكمفإنهمثلاالبر

الماضية.الاقوالاحدعلىلادخاروا

ألمقدوصفاالخكمفيوذكرةفحكموصفاسمعاذاكما687

....ئفيت....مماومنعهئفدلمعلتهيكنلمان688

:الإيماءامثلةمنامثلةالابياتهذهفيذكر

الأعرابيحديثفيكما،وصفسماعبعدلمجوحكمه:الأول

")1(.رقبة"اعتق:غ!يالهفقالرمضاننهارفياهليواقعت:قالالذي

هريرةابيحديثمن)1111(رقمومسلم)8706(،رقمالبخارياخرجه)1(

.-عنهاللهرضي-
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السؤالخلاوإلاالعتقعلةالوقاعأنعلىدليلالوقاعذكربعدبالعتقفأمره

."فحكموصفاسمعذاإ"كما:بقولهمرادهوهذا.بعيدوذلكالجوابعن

لملولكن،علةبانهيصرحلموصفاالحكمفيك!س!ذىه:الثاني

حديث::مثاله،فائدةلذكرهيكنلمالحكملذلكعلةالوصفذلكيكن

للفكرالمشوشالغضبفان،")1(غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا

،فائدةلذكرهكانلماالقضاءمنالمنععلةيكنلملوالحكمفيالمذكور

البيت."..الحكمفي"وذكره:بقولهمرادههووهذا

اخرفعلتفويتبهيحصلفعلمنالمكلفالشارعمنع:الثالث

9[.]ادجروكة/(ألبيغوذرواللهدتجرك>فاسعوأ:تعالىكقولهمنهمظلوب

حضوريفوتالبيعأنهوإنماالجمعةنداءوقتالبيعمنعأنمنهيفهمفانه

المؤلفمرادوهذا،بعيداالمنعلكانتفويتهالمظنةيكنلمفلو،الجمعة

."يفيتمما"ومنعه:بقوله

استفد............................................

...............................عليهالحكمترتيبه968

نحوإيماءالوصفعلىالحكمالشارعترتيبكوناستفدأي

لوالشرلسوصفعلىبالقتلالحكمفترتيبه9[]التوبة/(المشركين>اقتلوا

.بعيدالكانعلتهلأنهيكنلم

المصطلحبوصفحكمينتفريق.واتضح...................

...............................استثناءأوشرطغايةأو096

تخريجه.تقدم(1)
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أربعةمنبواحدحكمينبينالشارعتفريقالايماءامثلةمنانيعني

:مورا

ليسلاخرمقئدلفظوهو،الاصولاهلاصطلاحفيالوصف:الأول

بهالمفرقالوصفذكروسواء،استدراكولااستثناءولاغايةولابشرط

احدهما.أوالحكمينكلامع

)1(.سهمينوللفرسسهماللرجلجعل!ي!أنه:الاولمثال

منهماكللعليةيكنلملوالوصفينبهذينالحكمينهذينبينفتفريقه

لاوالرجلالفرسمفهومالمثالهذافيبالوصفينوالمراد،بعيدالكان

.تقدمكماالتعليلفيبمجردهاللتسميةمدخللاإذ،اسماهما

غيرهبخلافأييرث")2(.لا"القاتل:حديث:الثانيومثال

المعلومالارثوبينالمذكورالارثعدمبينفالتفريق،إرثهالمعلوم

.بعيدالكانالارثلعدملعليتهيكنلملوالقتلبصفة

)1(

)2(

رضي-عمرابنحديثمن()1762رقمومسلم)2863(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهماالله

،(4/69):والدارقطني،(462)5رقمماجهوابن،(012)9رقمالترمذياخرجه

.-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمنوغيرهم22(0)6/:والبيهقي

بنسحاقوإالوجههذامنإلايعرفلا.يصحلاحديث"هذا:الترمذيقال

اهـ."...حنبلبناحمدمنهمالحديثاهلبعضتركهقدفروةابيبنعبدالله

،(4/69):الدارقطنياخرجه-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمنشاهدوله

.يعرفلاوابورحمة،ضعيفوهوسليمأبيبنليثفيهلكن.2(02)6/:والبيهقي

.(2922-27)7/:الممير"البدر":انظر
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إلخ("عمومغايةومنه":قولهفيتعريفهاتقدموقد،الغاية:الثاني

>ولا:تعالىكقولهبغايةحكمينبينالشارعتفريقالإيماءفمناي

الحيضفيقربانهنمنالمنعبينفتفريقه222[/]البقرة(يظهرحئئقرلبىهن

المنععلةوالحيضالجوازعلةالطهرلانيكنلملوالطهرفيجوازهوبين

.بعيدالكان

"ولازم:المؤلفقولفيعليهالكلامتقدموقد،الشرط:الثالث

ومنايإلخ"الشرطمنكانما"ومنه:وقوله،إلخ"الشرطانعداممن

.بالشرطحكمينبينالشارعتفريقالإيماء

بالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهب"الذهب:حديثماومثاله

،بسواءسواء،بمثلمثلا،بالملحوالملح،بالتمروالتمر،بالشعيروالشعير

بيد(")1(يداكانإذاشئتمكيففبيعواالأجناساختلفتفاذابيدا،يدا

اختلافبشرطجوازهوبين،متفاضلاالاشياءهذهفيالبيعمنعبينفتفريقه

.بعيدالكانالبيعلجوازالاختلافلعليةيكنلملوالجنس

"حروف:قولهفيعليهالكلامتقدموقدالاستثناء،:الرابع

.بالاستثناءحكمينبينالشارعتفريقالإيماءومن:أيإلخ)2("الاستثناء

ي237[لبقرة/]<يعفوتأنإلأؤضتممافنضف>:تعالىقولهومثاله

لهنالنصفثبوتبينفتفريقه،لهنشيءفلاالتصفذلكعنالزوجات

.بعيدالكانالانتفاءعلةالعفولانيكنلملوعنهعفونإذاانتفائهوبين

)1(

)2(

مد.

.)493(رقمالبيت
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ومثاله:.كالمذكوراتوهو،الاستداركالبيتفيالمؤلفيذكرولم

عقدتمبمايواخذ-ولبهنفى-ايمنكخبأئلغوللهيؤاخذعلا>:تعالىقوله

المؤاخذةوبينلايمانباالمؤاخذةعدمبينفتفريقه.98[/(]المائدةالأيمن

ومعنىبعيدا،لكانللمواخذةالتعقيدلعليةيكنلملوتعقيدهاحالةبها

بالقلب.نيتهاعقدالتعقيد

شابههاماعليهافقسالأمثلةهذهفيتنحصرلاالايماءصورانواعلم

.المتقدمالايماءحديشملهماكلمن

[لبناءعلىالوصفتناسب....................

الخلافعلىمبنيةليهإالمومىالوصففيالمناسبةاشتراطأنيعني

علىالباعثةهي:قالفمن؟المعرفأوالباعثهيهلالعلةفيالمتقدم

يشترطها،لمللحكمالمعرفهي:قالومن،المناسبةاشترطالحكمتشريع

المؤلف.مرادهذا

المسلكوهي،مستقلطريقالمناسبةأن:المناسبةاشتراطعدموحجة

الآخر.علىأحدهمايتوقففلامستقلمسلكوالايماء،الاتيالخامس

نأالشرعتصرفاتمنالغالبأن:المناسبةباشتراطالقولوحجة

اشتراطعدمواعترض،بهيعلللالهمناسبةلافماالحكمةوفقعلىيكون

تبعثحكمةعلىاشتمالهابهاالالحاقشروطأنمنسبقبماالمناسبة

سبقوبما)1(،بهاالحكمالاناطةشاهدوتصلح،الامتثالعلىالمكلف

الحكم.يستلزمالوصفأنمنأيضا

لما.و:صللاا(1)
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ولوالمذكورةالحكمةعلىاشتمالهابهيرادتقدممابانواجيب

منعلةتخلولاإذحكمتهعلىيطلعلاقدكانوإن،مطنةاواحتمالأ

بحسبمناسبةيشترط]لا[انههناالمرادوبان،تقدمكماالجملةفيحكمة

خلوامتناععلىللاتفاققطعاالامرنفسفيمعتبرةفالمناسبةوإلاالظاهر

القائلين()1والمحليللعضدخلافا،الحقهووهذا،الحكمةعنالاحكام

لاباعثالعلةبانالقولعلىإلاتشترطلاالامرنفسفيالمناسبةبان

.)2(""الشرحفيبئنهكماالمؤلفتبعوإياهما،معرف

جامعفيهالأوصافيحصرأنرابعقسموالتقسيموالشبر196

متضحتعييئهبقيفمايصلحلالهاالذيويبطل296

والتقسيم،السبرهوالعلةمسالكمنالرابمالمسلكانيعني

.لافتراقا:لغةوالتقسيم،الاختبار:لغة-بالفتح-والسبر

الصالحوغيرالأوصافمنللعلةالصالحاختبار:هنابالسبروالمراد

لح.الصاوغيرمنهالحالصاليسبرالاوصافجميعحصر:هناوالتقسيم،لها

فيعنهواخروه،ضرورةالسبرقبللانهالتقسيمتقديموالاصل

لمسلكاسمالكللاناو.الاهمتقديموالعادة،اهمالسبرلانالتسمية

ترتيب.لىإفيهنظرفلامفردوهوواحد

أمرين:منمتركبوانهالمسلكبهذاالمرادبينثم

كلها.يجمعهابانعليهالمقيسالأصلابدالمحلاوصافحصر:الاول

027(.)2/:"الجمع"شرحفي)1(

)2(.)2/158(
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للتعليل.يصلحلاماإبطال:الثاني

لاإذونقيضهالشيءفيكالحصرعقليايكونتارةالأوصافوحصر

"بحثت:بقولهلهأشاركمابالاستقراءيكونوتارة،النقيضينبينواسطة

قريبا.وسيأتي،اجد"لمبحثيبعدثم

"أبطل:الآتيقولهفيالمؤلفذكرهاطرقلهالصالحغيروإبطال

لاقتياتاتكوننماإالرباعلة:المستدليقولان:لهومثا."يرىطردالما

الوصفغيرعليةبطلانفيبين،الماليةأو،الكيلأو،الطعمأو،لادخاروا

قوله:معنىوهو،للعلةهوتعينغيرهابطلفاذا،العلةأنهيدعيالذي

."متضحتعيينهبقي"فما

معللايكونأنأمكنإذاالحكمأن:المسلكبهذاالتعليلوحاصل

لموإذا،لغيرهيضاففلاللمناسبإضافتهأمكنوإذاتعبدا،يجعللا

القواعد.بهذهعلةكونهفيجبالسبربعدبقيمالاإمناسبيوجد

وهومعاوبهماوحدهوبالتقسيموحدهبالسبرالمسلكهذاوسمي

الشرطي:والمنطقيون،والتقسيمالترديد:الجدليونويسميه.الأكثر

فقط.قسامهمنقسمالمسلكوهذا،المنفصل

أجدلمبحثيبعدثمبحثتيرددفعهفيالحصرفعترضق396

....................الاصلسواهامانفقاذ1أو496

الحصرعليهفاعترضالاصلأوصافحصرإذاالمستدلأنيعثي

معترضفان؟ذكرتفيماالاصلاوصافتحصرلم:المعترضقالبأن

أمرين:بأحدالمستدليدفعهالحصر
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هذافييشترطولكن،هذاغيرأجدفلمبحثت:يقولأن:الاول

،غيرهدونالعدلمنفيقبلمحضإخبارهذالانالروايةعدليكونأن

البيت.الحصر""معترض:بقولهمرادهوهذا

لاصلوا،الاصلفيالاوصافمنوجدناهماهذا:يقولأن:نيالثا

إلخ.انفقاد""أو:بقولهالمؤلفمرادوهو،سواهماعدمأي"انفقاد"

الحكاية.سبيلعلىالياءبفتح"يرد"فاعل""بحثتوجملة

حظللظنالحصرفيوليس........................

المجتهديطنبانايظنياالاوصافحصريكونأنيمتنعلاأنهيعني

وسيأتي،ومقلديهالمجتهدلىإبالنسبةهذا،الحصرتيقنيلزمفلاحصرها

إلخ."الظني"حجية:قولهفيالمناظرإلىبالنسبةذلكحكم

ؤعياسواةوالظئيللقطعئمياماإذاقطعيوهو596

قوله:فيوالالف،السبرمسلكإلىعائد"هو":قولهفيالضمير

"وعيا":قولهفيوالالف،والابطالالحصرإلىعائدةتثنيةألف"نميا"

منمقدمحالو"سواه"المبتدأ،خبر"وعي"وجملة،الاطلاقألف

.""وعيفيالنائبضمير

نأ:الاول:بشرطينقطعئايكونوالتقسيمالسبرأن:البيتومعنى

الوصفغيرإبطاليكونأن:الثاني5قطعئاالاصلأوصافحصريكون

الأصلبأنالقطعوهوثالثاشرطابعضهمزاد.قطعياللتعليلالمستبقى

والابطالالحصركانبأنالشرطينأحداختلوحيث،تعبديلامعلل

"والظني:بقولهمرادهوهو،ظنيلتقسيموفالسبرظنياحدهماأوظنيين
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القطعي.سوىكونهحالوعرفحفظايوعيوالظنياي"سواه

لفناظر1وفيناظبرحقفيالأكثررأيالظنيحجية696

واختارهلاكثرامذهبهوالظنيوالتقسيمبالسبرلاحتجاجاانيعني

علةعنيخلولاالحكمانوحجتهوالفهرفي)1(.الباقلانيالمالكيةمن

مابطلانظهروإذا،محلهاوصافتعدولاانهاوالغالب،غالباظاهرة

"راي:المؤلفقولومقابل،العلةانهالظنعلىغلبالمستبقىسوى

:)2(اقوالثلاثةتحتهلاكثر"ا

قطعي.غيرلانهالباقيإبطاللجوازمطلقابحجةليسانه:الاول

الاجماعانعقادبشرطحجةانه)3(الحرمينإمامقالوبه:الثاني

.تعبديلامعللالاصلحكمانعلى

ظنهلانغيرهالمناظردونومقلديهلنفسهللناظرحجةانه:الثالث

.غيرهعلىالحجةبهتقوملا

الأخير؟هذاعنالاكثرجوابما:قيلفان

هذاانمن")4(البينات"الآياتفيقاسمابنذكرهماهو:فالجواب

العمللوجوبالظنمجردإلايفدلمنواالغيرعلىالدليلإقامةبابمن

.لغيرهظروالمنالنفسهظرالنابينحجةالظنيكونفيفرقولا،الظنيبالدليل

)1(

)2(

)3(

)4(

.(21161/:"النشر"انظر

.225(51/:"المحيط"البحرانظر

.(21536/:""البرهان

/41)84.
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المذكورالسبركانإذالاإالاتضاحكلالجوابهذايتضحلا:قلت

المناظرظنعلىيغلبماالمستدلذكرهماصحةعلىالقرائنمنبهمحتما

ألبتة.غيرهعلىحجةفيهليسذلكمنالمجردظنهلأن،بسببهصدفهالمنصف

الغرضقالبياندونبهوفىمعترضقزائداوصفائبدان796

حصرعلىزائداوصفا-أظهرأي-أبدىإذاالمعترضأنيعني

الاعتراضثبوتوهوالمعترضغرض-بإبدائهحصلأي-وفىالمستدل

51أبدالذيالوصفأنيبينأنحينئذالمعترضيكلفولا،المستدلعلى

ولكن،الاعتراضفيكافبإبدائهالحصربطلانلان،للتعليلصالح

بإبدائهينقطعولاللتعليلصالحغيرأنهيبينبأنيدفعهأنالمستدلعلى

يأ"البيان"دون:بقولهمرادهوذلك،بهالتعليلإبطالعنعجزإذاإلا

به.التعليللبطلانبهالمعترضغرضيفيفلاإبطالهبيانمعوأما

فنبهئمابطالهفيوالأمرفنحتئماذاالسبرذيوقطغ896

يأ،السبرصاحبقطعأنيعنيللحال"والامر":قولهفيالواو

الامرأنوالحال،زائداوصفاالمعترضابدىإذامنحتماستدلالهبطلان

وايضاحه:.عدمهاولالهاصلاحيتهتتبينلمأيللعلةصلاحيتهفيمنبهم

:حالاتثلاثلهالمعترضبداهأالذيالمستدلحصرعلىالزائدالوصفأن

المستدلفينقطعللتعليلصلاحيتهالوصفبداءإمعيبينأن:الاولى

دليله.يبطلأي

فيبقىالمعترضوصفصلاحيةعدمالمستدليبينأن:الثانية

."البيان"دون:قولهفيتقدمكماسالمادليله
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المستدلولاصلاحيتهالمعترضيبينفلاالامرينبهمان:الثالثة

اصلين؛علىمبنيلسبرالانالمنبهملوصفابذلكمنتقضلسبرفا،عدمها

الحصر،وهواحدهماتهدمالمذكورالوصفوزيادة،لإبطالواالحصروهما

بالبيت.المؤلفمرادوهذا

............................................ئرىطردالماأبطل996

طرقهناوبين"يصلجلالهاالذي"ويبطل:المؤلفقولفيتقدم

له:ويقالطردا)1(الوصفكونمنهاانفذكرهناكالمذكورالابطال

الاحكامإناطةوعدمإلغاؤهالشارعمنعلممابهوالمراد،ايضاالطردي

.الشرعمواردباستقراءذلكويعلم،به

:قسمانالطرديالوصفانواعلم

يعللوالقصرفلاكالطولالاحكامجميعفيطرديهوما:الاول

.الشرعاحكاممنشيءبهما

بعضفيمعتبراكونهمعالأحكامبعضفيطرديايكونان:الثاني

يعللفلاالعتقإلىبالنسبةطرديانوصفانفانهما،لأنوثةواكالذكورةاخر

لاحكامابعضفيمعتبرانانهمامعانوثةولابذكورةلعتقااحكاممنشيء

ل"يرى"ثانمفعول"طردا":وقوله،ذلكونحووالشهادةكالميراث

الفاعل.عنالنائبالضميرهوالأولومفعوله

الفنخز4لهمناسبغير............................ويبطل

.بعدهمابدليلالانسبوهو،"النشر"منوالمثبت،طرديا:الاصل(1)
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عدم-الاوصافحصرثبوتبعد-ايضاالابطالطرقمنأنيعني

يريدالذيالوصفوهو،المحذوفأيالمنخزلالوصفمناسبةظهور

مناسبتهالوصفبمناسبةوالمراد،للعلةغيرهليتعينإسقاطهالمستدل

منالمناسبةعدمكانوإنما،تقدمكماحكمةعلىيشتملبأنللحكم

العلية.()1مثبتلانتفاءالابطالطرق

عندالمناسبةظهورفيهيشترطلاأنهالايماءفيتقدم:قيلفان

دونه؟السبرفياشتراطهاوجهفماالاكثر

صلاحيةبيانإلىفاحتيجلأوصافافيهتعددتالسبرأن:فالجواب

.)2(لعارضهنافاشتراطه[]فيهالمناسبةبطهورللعليةبعضها

اجتبىالذيوصفهوبتعديناسباقدوانبالإلغا.اك007

الحصر:ثبوتبعدأيضالإبطالاطرقمنطريقينالبيتهذافيذكر

للحكممناسباكانوانملغىالوصفيكونأنهي:الأولى

دونالمستبقىالوصفبالحكميستقلبأنالالغاءويتحقق،فيهالمتنازع

الطعماستقلال:ومثاله.الفهريقالهكماعليهامجمعصورةفيغيره

الكيلدونالقمحمنكفملءفيالفضلرباحرمةهوالذيبالحكم

الغالب،فياقتياتفيهوليسيكاللاالكفملءفإنمثلا،والاقتيات

غيرهالغيوالكفملءفيبالحكمالطعميةفاستقلتالطعميةفيهولكنه

مثبته.:الاصل(1)

.(2/631):("لنشرا"نظرا(2)
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.والاقتياتكالكيل

منغيرهوكونللتعليلاختارهالذيالمستدلوصفتعدي:الثاني

قصرهمنفائدةأكئرمحلهالحكمتعديةلانمعتذ،غيرالمحلأوصاف

القاصر.منأرجحفالمتعديعليه

استحالهبلاالمساللىمنوالإخالهالمناسبةثئم107

يعتبرلاوبعضهمتخريخهايشتهزالمناطبتخريجثم207

بالمناسبةالمسمىهوالعلةمسالكمنالخامسالمسلكأنيعني

تعريفهاقريباوسيأتي،والمقاربةالملاءمة:اللغةفيفالمناسبة،لاخالةوا

المعللالوصفلمناسبةمناسبةالمسلكهذاوسمي.للمؤلفاصطلاحا

يطن-أي-يخالفيهالناظرلانإخالة()1وسميت،يأتيكماللحكمفيهبه

الوصف.علية

،المناطتخريج:بعضهمسماهالمناسبةهوالذيالمسلكوهذا

هيالمناسبةلانمخالفةولا،واستنباطهاالعلةتخريجأيالعلةوالمناط

منكلإلىالحكموإضافة،الدليلإقامةهوواستخراجها،العلةدليل

المناطبتخريجالمسمىأنالمؤلفوظاهر،فيهابأسلاوإقامتهالدليل

المسلكهذاتسمميةمنمانعلاأنهعرفتوقد،ياتيبماالمناسبةتخريجهو

.المناطوبتخريجبالمناسبة

ثبوتأنكروافإنهمالظاهريةبهيعنييعتبر"لا"وبعضهم؟وقوله

لوصف.مناسبة:يعني)1(
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يعتبر"":وقوله"يشتهر"فاعل"تخريجها":وقوله.المناسبةبمسلكالعلة

للفاعل.مبني

سيرذمابذكرلعفةالمجتهذيعينأنوهو307

قدحقدمفاوالأمر)1(تقازناتضحمعةالذيالتناسبمن407

بالمناسبة)2(السبكيعنهعبرالدبدالخامسالمسلكهذاأنيعني

المجتهدتعيينهو)3(،المناطبتخريجالحاجبابنعنهوعبر،والاخالة

:امورثلاثةإلىلاستنادباللعلة

والحكم.المعينةالعلةبينالمناسبةإبداء:الاول

ذكرهماأعني،الحكمدليلفيوالحكمالعلةبينالاقتران:الثاني

مقترنين.فيه

القوادحفيالاتية،العليةقوادحمنالمعينالوصفسلامة:الثالث

الله.شاءإنالكتابهذامن

(4")حراممسكر"كل:!يمقولهفيلاسكارا:للشروطالمستوفيمثال

العلةيستخرجوالمجتهد،الحكمهذابعلةيصرحلمالشارعفان

ودرء،العقليزيللانهللتحريممناسبوصفالاسكارلان،بالمناسبة

)1(

)2(

)3(

)4(

والامن.:المطبوعاتبعضفي

.لمناطاتخريج:يسمىلمناسبةااستخراجأنفيهيضااوذكر(2732/):"لجمعا"في

.(011)3/:"المختصر"

موسىابيحديثمن)1733(رقمومسلم)4343(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-
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الاسكارأنمع،حفطهالمطلوبالعقليزيلمامنعفيمتمحضالمفسدة

حرافا،كونههوالذيبالحكممقترناالحديثمافيجاءالوصفهوالذي

الامورفيهفتمت،القوادحجميعمنسالمبالاسكارالحرمةوتعليل

المناسبة.مسلكبهايستخرحالتيالثلاثة

كلفيشرط)1(العليةفيالقوادحمنالوصفسلامة:قيلفان

المسلك؟هذاخصوصفيذكرهاوجهفمامسلك

المسلكهذاتسميةفيقيدالقوادحمنالسلامةأن:فالجواب

بحسبالمسلكهذاتعريفمنجزءفهيالمناسبةاوالمناطبتخريج

المسلك،هذامسمىمنجزءالقوادحمنالسلامةأن:يضاحهوا.الواقع

المسمى.عنخارحشرطالمسالكمنغيرهإلىبالنسبةوهي

كونفيمعتبروالحكمالوصفبينالمذكورالاقترانأنواعلم

المناسبةبإبداءسبقفيماوقولنا،مناسباكونهفيلاعلةالمناسبالوصف

حلولو)2(ابنقالهكماالدورانأوالشبهأوبالطردالعلةتعيينمنللاحتراز

.نظيرهفي

لأن،الإيماءأمثلةمنللمناسبةبهمثلتمالذيالحديث:قيلفإن

فيالمؤلفقالوقدالاسكار،وصفعلىمرتببالتحريمفيهالحكم

إلخ."عليهالحكمترتيبه":الايماءصور

وفيه،ذكرناالتيالجهةمنالمناسبةالحديثفيأن:فالجواب

)1(ط:العلة.

.3(2/55):"معللاالضياءا"في(2)
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لوبأناالفرقويطهر،الوصفعلىالحكمترتيبجهةمنالايماءأيضا

فيهالمناسبةلانالايماء،مسلك:فيهلقيلمناسبةفيهتطهرلمنهفرضنا

مناسبةلعدمالمناسبةمسلك:فيهيقل)1(ولمالاكثرعندتشترطلا

للحكم.الوصف

الأحوالمنغيرهبنفيالاستقلالتحقيقوواجلط507

لمناسباالوصفاستقلاليحققأنالمناسبةمسلكفيلابدأنهيعني

،الاوصافايالاحوالمنغيرهبنفييكونإنماذلكوتحقق،بالعلية

يكفيولا،منهأولىماهوولامثلهيوجدلابأنالسبرهيذلكوطريقة

كماالسبربخلاف"الاصلهوسواهما"انفقادأوأجد"فلم"بحثت:هنا

للعلية،الصالحالوصفإثباتهوالمناسبةمسلكفيالمقصودلان؛تقدم

.الفرقفظهرالأوصافمنللعليةيصلحلامانفيالسبروفي

بمسلكللعليةتعينالذيالوصفبينالفرقحقيقةجدايعسر:قلت

طرقمنأنقدمناوقدلاسيمابالسبرالمستبقىالوصفوبينالمناسبة

لهمناسبغير"ويبطل:لفالم!"قولفيكماالمناسبةظهورعدمالإبطال

الحاجب،لابن)2("المختصر"شارحالاصفهانيبينهماوفرق،"المنخزل

لاالسبرفيالمستبقىالوصفبأن)4(الانصاريوزكرياوالزركشي)3(،

الاصل.فيمحررةغير(1)

.(121)3/:المختصر"بيان")2(

.2(70)5/:"المحيطالبحر")3(

لمحلي.شرحعلىحاشيتهفيلعله)4(
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المناسبة،بخلاف،الباعثةالمصلحةعليهالحكمترتيبمنالعقليدرك

منهيلزملالذلكالعقلإدراكوعدم:قالوا.ذلكفيهايدركالعقلفان

حكمة.عنالأوصافتلكخلو

يظهرولا")1(،البينات"الاياتصاحبالجوابهذافيوبحث

منالمناسبةظهورعدمأنمنتقدملماالظهوركلالجوابهذاعندي

الشبر.فيالابطالطرق

اعتنىماعليهالحكمترتبتضمناالذيالمناسبئثم607

سدادذيجلباومفسدةإبعادمنشرعالذيبه707

عليهالحكمترتباستلزمأي"تضمن"الذيهوالمناسبأنيعني

،المفسدةودفعالمصلحةجلبمنالاحكامشرعفيالشارعبهاعتنىما

وهوالفقير،خلةسدعلتهفانالزكاةوجوب:المحصلحةجلبفمثال

الخمر،لتحريمعلةفانهالاسكار:المفسدةدرءومثال.مصلحةجلب

واللذاتالمنافعهيوالمصلحة.العقلفسادمفسدةيدرءمنهالمنعو

ووسائلها.والمشقاتالمضارهيوالمفسدة،ووسائلها

(""تضمنومفعول"تضمن"فاعلبالرفع""ترتب:المؤلفوقول

،الشارعبهيعني"شرعو"الذي"اعتتى"ما:قولهفيالموصولة"ما"هو

أخرأقوالالمناسبةوفي،المصلحةجلبسداد"ذيب"جلبوالمراد

.")2(الجوامعجمع"صاحبذكرهاهذاغير

)1(

)2(

.(الكتبدار.ط-4/271)

(2/47-2672).
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بالجزموكذاوظناشكاالحكمبشزع[لقصدويحضل807

نكحانسليلقصدكايسأرجحافيه[لنفييكوقوقد907

شرعمنالمقصودهيالتيالحكمةأيالمقصودب"القصد("مرداه

حصولهاإلىبالنظرالعلةعليهااشتملتالتيالحكمةأنيعني،الحكم

:حالاتربعلهاحصولهاوعدمبالفعل

.التصرفلجوازكالملكبحصولهايجزمأن:الاولى

علىالظنغلبةبهيحصلفانهكالقصاصحصولهايطنأن:الثانية

منانالظنعلىيغلبإذ،القتلعنالانزجارهيالتيحكمتهوجود

.الموتمنخوفاالقتلعلىيقدملاقتلقبلإذابأنهعرف

فإنه،الخمركحدفيهمشكوكاالحكمةحصوليكونأن:الثالثة

عليها،والاقدامالضربمنخوفاعنهاالانزجاربهيحصلأنيحتمل

غيرمنيقعكلاهماعنهاوالاحجامعليهاالاقداملأنتقريبيأمروهذا

احدهما.لاكثريةضبط

وهذا،الظنعلىوأغلبأرجحالحكمةانتفاءيكونأن:الرابعة

منأنوالمعنىنكحا"نسللقصد"كايس:بقولهالمؤلفلهمثلالأخير

نأمعالولدحصولبقصديتروجأنجازالولدمنعادةاليأسلهحصل

مكانالفاءفصارالصرفيالقلبفيه""كايس:وقوله.أرجحوجودهعدم

نفىمصدرفهوالانتفاءيعني""النفي:وقوله.الفاءمكانوالعينالعين

انتفى.بمعنىاللازمة

ئنقلعليهمترففقصزعففو[[لأصحفيبالطرفين071
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والاخير،النظمفيالاربعةالأقساممنالاول:بالطرفينمراده

الوهمهومنهماوالآخر"شكا":قولهفيالمذكورالشكهومنهاوالأول

عندالأصحأنيعنيإلخأرجحا"فيهالنفييكون"وفد:قولهفيالمذكور

حكمةعلىالمشتملالمناسببالوصفالتعليلجوازالاصولأهل

بالمظنونالتعليلوأماوهما،أوشكاعليهالحكمترتيبمنحاصلة

اتفاقا.فجائزبهوالمجزومفيهحصولها

شيءيبقلمالمذكورةالاربعةبالامورالتعليلجازإذا:قيلفإن

وامظنونةوبهامجزوماحكمتهتكونانلابدوصفكللأن،ألبتة

موهومة.أوفيهامشكوكا

مناسبتهظهرتماأيالمناسبأقسامالاربعةهذهأن:فالجواب

الايماءفيتقدمكمامناسبتهتظهرلمفيماتكونوقد،قيهتنحصرلاوالعلة

حكمته.علىيطلعلموفيما

جوازهينبنيبسفرهالمترفهقصرأنيعنيإلخ"مترف"فقصر:وقوله

لهيجوزالاصحفعلى،بالطرفينالتعليلجوازعلىالمشهورهوالذي

رفعالحكمةلأن،موهومووجودهامظنونالحكمةانتفاءأنمعالقصر

قطعوإن،احتمالافيهتكونوقد،غالبافيهمشقةلاالترفهوسفرالمشقة

إلخ.الانتفا"عندالحكمثبوت"وفي:قولهفيتقدمفقدالمشقةبنفي

فيهالمقصودلانبالأولالتعليليجوزلاباتهالقولهوالاصحومقابل

وعليه،فيهعدمهالرجحانبالرابعولا،فيهامشكوكالحكمةهوالذي

.بسفرهالمترفهقصريجوزفلا
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تتمهوجاضرورفيمنهالحكمهعنيتالمناسلثثم711

الزو[جفيالقوفيوقدمللحاجيينتميمابينهما712

قلت:شئتوإن،أقسامثلاثةالحكمةبمعنىالمناسبأنيعني

والحاجيئ،،الضروري:وهيأقسامثلاثةالحكمةباعتبارالمناسبالوصف

أمثلتها.تيوستأالتحسينيوينمىوالتتميمي

تتميما.يعني"تتمة":وقوله،للوزنمقصور""وجا:قوله

دين.أوبدنهلاكمنلل!لامةسبباحفظهكانما:والضروري

الذيوالتتميمي.لضرورياحدلىإيصلولمليهإيحتاجما:هولحاجيوا

فيالمناهجاحسنواتباعالاخلاقمكارمعلىالجري:هوالتحسينيئهو

.لعاداتا

مرتبةالحاجيأنوالمعنى،(""بينهماخبرهمبتدا"ينتمي"ما:وقوله

"القوي"وقدم:وقوله.الاعتبار"و"الرواج،والتتميميالضروريبين

فيقدمالثلاثةهذهمنالاعتبارفيالقويقدمالاقيسةتعارضعنداي

التتميمي.المناسبثمالحاجيالمناسبثمالضروريالمناسب

تنتسلثضرورهالىمالنسبئعقلثمفنفسدين713

فيا1موتكنالمالعلىعزضافساوياولت!عطفنورتبن714

الأديانمنشزعؤكلفيالإنسانعلىحتئمفحفظها715

الدين،حفظ:المصالحأصولهيالتيالضرورياتمنأنيعني

النفس،وحفظهوالكافروالزنديقالمرتدقتلمنالمقصودةالحكمةوهو

الحكمةوهو،العقلوحفظ.القصاصشرعمنالمقصودةالحكمةوهو
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المقصودةالحكمةوهو،النسبوحفظ.الخمرحدشرعمنالمقصودة

حدشرعمنالمقصودةالحكمةوهو،المالوحفظ.الزناحدّشرعمن

.القذفحدشرعمنالمقصودةالحكمةوهو،العرضوحفظ.الشرقة

النفسثمالدينحفظيقدمالتعارضعندأنهيعني""ورتبن:وقوله

وحفطالمالحفظأنيعنيإلخمساويا"و"لتعطفن،النسبثمالعقلثم

المؤلف.مرادهذا،المذكورةالمراتبآخرهيواحدةمرتبةفيالعرض

إلىيؤديبماالعرضفيالوقوعاها:فقالالعلماءبعضوفصل

النسب،حفطمرتبةفيلانه،المالعلىمقدمفهوالنسبفيالنهك

.للماادونذلكبغيرالعرضفيوالوقوع،ذلكونحوزنىابننهبالهكقذفه

الضرورياتحفطأنيعنيإلخ"لانساناعلىحتمفحفظها":وقوله

قال،السابقةالمللجميعفيمكلفإنسانكلعلىواجبالمذكورة

:الجزائري

المللفيبالتوحيدالديانةعلىقاطبةوالرسلالانبياأجمعقد

مبتذلغيروعرضيىعقلوحفطنسبمعهماومالنفسيىوحفط

عنهويدافعيصونهالذيالرجلوجانبالنفس-بالكسر-والعرض

وقيل:،سلفهاونفسهفيكانسواءيعابأوينتقصأنوحسبهنفسهمن

وقد،وشرفحسبمنبهيفتخرما:وقيل،والذئمالمدحموضعالعرض

و"الحتم":.ذلكوغيرالمحمودةوالخلائقوالاجدادالآباءبهيراد

ه71[/]مريمحتما<رفيعلىكان):لىتعاقولهومنه،اللازم

القليلئسكرفيماكالحذتكميلذاكانمابهألحق716
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نعت""القليل:وقوله.الضروريإلىعائد""به:قولهفيالضمير

مرتبته،فيمكملهبهيلحقالضروريأنيعني،"ب"فيالمجرورةل"ما"

يسكرلاالذيالقليلشربفيالحدبوجوبالضروريلمكملومثل

المثالهذافيالمناسبفالوصف،كالخمرمسكرهوماجنسمنلقلته

القليل،علىالمرتبالحدوالحكمالكثير.إلىيدعوالقليلكون

لحفظمكملالحفظوهذا،الكثيرذلكإلىيدعومماالحفظوالمقصود

فيه.ومبالغلهمؤكدأيالعقل

السبلشرعهنسخالذيغيرالرسلشرائعفيحلالوهو717

نأيعني،جنسهيسكرمماالقليلإلىراجع"هو":قولهفيالضمير

الشرائع،جميعفيمباحاكانلقلتهيسكرلاالذيالمسكرمنالقليل

ع!حو:قالكما،العقولحفظفيمبالغة!يونبيناشريعةفيجوازهفنسخ

.()1"حرامفقليلهكثيرهأسكرما"كل

رقمماجهوابن03(،0)8/:والنسائي6674(،رقم1256/)1:احمدأخرجه)1(

بلفظه.جدهعنابيهعنشعيببنعمروحديثمن)4933(

رقموالترمذي،)3673(رقمابوداود،(30471رقم15)23/احمدخرجهو

اللهرضي-عبداللهبنجابرحديثمنوغيرهم)3933(رقمماجهوابن،()1865

حديثهذا:الترمذيقال."حراممنهفالفرقكثيرهاسكر"ما:بلفظ-عنهما

جابر".حديثمنغريبحسن

الله-رضيوقاصابيبنوسعدوعائشةعمرابنحديثمنشواهدوله

.3(10/)4:"الرايةنصبو"،7(750-10)8/:المنير""البدرانظر-.عنهم
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الأحكاممنليستبراءةالإسلامأولفيأباحها718

اعتراضعنجوابوالبيت،للخمر"اباحها":قولهفيالضمير

جميعفيمحرمةالضرورياتإن:قولهمفيالأصوليينعلىالنووي

اولفيمباحةكانتالخمران:النووياعتراضووجه،الرسلشرائع

الاولىإباحتهاان:الاعتراضهذاعنالمولفجوابووجه.الاسلام

يكونحتىالشرعيةالاحكاممنليستالعقليةوالاباحة،عقليةإباحة

إلخ.")1(العقليهالاباحةمن"وما:المولفقولفيتقدمكمانسخارفعها

)3(الشاطبيإسحاقلابيتبعاالجوابهذاالمولف)2(ذكرهكذا

القرآنيالنصدلالخمرلانسديدغيرالجوابهذاانليويظهر،وغيره

إباحةيكونانيمكنلاالقرانعليهدلوما،الاسلامأولفيإباحتهاعلى

الثخبدثمرت>ومن:تعالىقولهإباحتهاعلىدلتالتيوالاية،عقلية

بانالقولعلىإلااللهمالاية67[]خا/(!رامنهئحخذونوالاغنت

فيتجه=ابوعبيدة)4(قالهكماالخلاو،جريرابناختارهكماالطعمالسكر

الفعلمنالتاءولحذف"أباحها"فاعل""براءة:وقوله،المولفقالهما

)1(

)2(

)3(

)4(

العقلية.:منبدلا،الاصلية:والبيت.)33(رقمالبيت

.(175)2/:النشر""في

.275(/)1:""الموافقاتانظر

هوجريرلابننسبهفما،قلمسبقولعلهاالقوليننسبةفيالمؤلفعندوقعكذا

":البيان"جاميعانظر.جريرابنقولهوعبيدةلابينسبهوما،عبيدةابيقول

.363(/)1:"القرانو"مجاز،284(/1)4
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حقيقئ.غيرالتأنيثوأن،الفصل:مسوغان

جلئيلاحقبيعخيارالحاجيفالإجارةوالبيع971

وهيوالاجارةالبيعشرعمنالمقصودةكالحكمةالحاجيأنيعني

جوازهما،هووالحكم،الاجارةفيوالمنفعة،البيعفيللذاتالملك

ضروريين،والاجارةالبيعيكونوقد،المعارضةإلىالاحتياجوالعلة

والاجارة،الهلاكمنالبدنسلامةعليهيتوقفكالذيالضروريفالبيع

هوهلالنكاحفيالمالكيةواختلف.الطفللتربيةكالاجارةالضرورية

تفكه.أنهعلىبناءحاجيأوقوتأنهعلىبناءضروري

فيكونمكملهبالحاجيأيضايلحقأنهيعنيإلخ"بيع"خيار:وقوله

الترويخياررتبتهفيبهاللاحقومكملهالبيعمثلافالحاجي،رتبتهفي

فيالكفاءةاعتبارالحاجيمكملومن،الغبنلدفعهالملكبهيكمللانه

ومنه،النكاحدوامإلىداعيانفانهماالصغيرةفيالمثلومهر،النكاح

للحاجة.اليسيرالغرراغتفار

معطوف"و"الاجارة""البيعخبرهمبتدأ""الحاجي:المؤلفوقول

الخبر.نعت"و"جلي،خبره"لاحقو"مبتدا"خيار":وقوله،عليه

الأخلاقمكارمعلىحتالحذاقلدىيتمموما072

حثفيهكانماهيوالتتميميبالتحسينيالمسماةالحكمةأنيعني

متممةلانهاتتمةوسميت،المناهجأحسنواتباعالأخلاقمكارمعلى

للمصالح.

المنصبشريفالأعبدكسلبالمذهبأصولموافقمنه721
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قواعدهأيالمذهبأصولموافققسم:قسمانالتتميميئأنيعني

المنصب""شريف،العبيدأيالاعبد""كسلب:الاول.لهامخالفوقسم

النكاحوولايةوالامامةوالقضاءالشهادةكأهليةالشريفةالمناصبأي

محاسنعلىالجريهوالذيالمقصودبهيحصلذلك!انبالرقلنقصهم

ينصبحديدوأصله،كمجلسوهوالرتبةبالمنصبوالمراد،العادات

.القدرعليه

الإملاقذويالاقاربعلىوالإنفاقالقذروحزمة722

علىعطف"و"الانفاق،""كسلب:قولهعلىعطفابالجر""حرمة

النجاساتبيعتحريمالمذهبلقواعدالموافقالتتميميمنأنيعني"حرمة"

العاداتومحاسنالاخلاقمكارمعلىالجريوالمقصود،طهارتهالعدم

لائق.غيروذلكذلكونحووالوزنبالكيلملامستهيستلزمذلكبيعلان

فيحصل،قرابتهملاجلالفقراءالاقاربعلىالإنفاقوجوب:أيضاومنه

بغيرالعتق:التحسينيومن.الأخلاقمكارممنذكرماعلىالجري

لفقر.ا"لإملاقاو"،أصحاببمعنى"ذوي":وقوله.عوض

يؤمصيدماوأكلونحؤةسلمكتابةيعارضقوما723

التتميميأنيعني"موافق"منه:قولهعلىعطف"يعارض"وما:قوله

المذهبأصوليعارضماومنه-تقدمكما-المذهبأصولموافقمنه

الصيد.واكلونحوهوالسلمبالكتابةالمؤلفلهومثل،يوافقهالاأي

مالهبعضالشخصبيعامتناعفهوللأصولالكتابةمخالفةوجهأما

نأمع،يملكلاالعبدأنعلىبناءللسيدكليهماومالهالعبدلان؛ببعض
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البيع.لاالغلةجنسمنالمكاتبيؤديهماأنمالكمذهبفيالصحيح

.الإنسانعندليسمابيعفلأنهللقواعدالسلممخالفةوجهوأما

شرعاالمباحةالعقودمنغررفيهماأنإلىيشير""نحوه:المؤلفوقول

التتميمياتمنالغائبوبيعوالجعالةوالمغارسةوالقراضكالمساقاة

للقواعد.المخالفة

الحيواناتعلىالموتتسهيلعدم:هوالصيدأكلمخالفةووجه

.بازأوككلبالجارحقتلهإذافيهالفضلاتوبقاء

علىالجريفيهاالكتابةأن:التتميمياتمنالأمورهذهكونووجه

الصيد:وأكلالسلموفي.الرق(1)برفعآدمبنيتكريممنلأخلاقامكارم

عاماشرعاذلكفجعلمعاشهفيذلكإلىاحتاجربماالناسبعضأن

.(")2(التنقيح"شرحفيالقرافيقاله،الحاجاتمقاديرفيالانضباطلعدم

بهنزلشيءفييقالأنينبغيلاأنهوالظاهر،قالواهكذا:قلت

منأكبرأصللاإذللأصولمخالفأنهالصحيحةالسنةبهوجاءتالقرآن

.)3(والسنةالكتاب

اعتبزنوغهوالإجماعبالنصذكزمؤثرالفناسبمن724

............................للخكم....النوعفي725

)1(

)2(

)3(

فع.وبر:ط

.(393-293/ص)

:"المسائلجامع-الاستحسانفي"قاعدةانظر،المحققينمنجمعنصرهماوهذا

تيمية.لابنبعدها"فما60-2)2/
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مؤثر،أقسامأربعةإلىفيهالمؤلفقسمهللمناسبآخرتقسيمهذا

اسمبصيغةالثاءبكسروهو-بالمؤثروبدا،ومرسل،وغريب،وملائم

النوعفياعتبرنوعه"بالنصوالاجماع:بقولهالمؤلفوفسره-الفاعل

الوصفعينفيهالشرعاعتبرماهوالمؤثرالمناسبالوصفأنيعني("للحكم

.إجماعأوبنصفيهاعتبارهوكان،نوعهأيالحكمعينفي،نوعهأي

مستفادنهفاالذكربمسلوضوءانقضتعليل:لنصبافيهعتبارهامثال

فليتوضا")1(ذكرهمس"من:جم!ي!قولهفيوالجزاءالشرطبينالربطمن

]تعليل[لاجماعبافيهاعتبارهومثال.الذكربمسلوضوءابنقضالقائلعند

المناشبهذاسميوانما،عليهمجميعفانهبالصغرالصغيرعلىالمالولاية

"مؤثر":قوله.إجماعأونصقمنبهالشرعاعتبرهبماتأثيرهلظهورمؤثرا

بالبناء"اعتبر"جملةخبرهمبتدأ"نوعه":وقوله،"المناسب"منخبره

.للمفعول

39272(،رقم)45/265واحمد:01(،)0رقم"الموطأ"فيمالكاخرجه)1(

ماجهبنو،(1/001):والنسائي،)82(رقموالترمذي،(181)رقم:بوداودو

)1112(،رقم""الإحسانحبانوابن)33(،رقمخزيمةوابن)947(،رقم

.-عنهااللهرضي-صفوانبنتبسرةحديثمنوغيرهم(1/137):والحاكم

حسنحديث:الترمذيوقال"،البابفيشيءاصح"إنه:البخاريقال

".ومسلمالبخاريشرطعلىثابتصحيح"حديث:الحاكموقال،"صحيح

وابنوعبدالحقوالبيهقيحبانوابنخزيمةوابنوالدارقطنياحمدوصححه

المنير":و"المدر56(،)1/54-":الراية"نصبانظر.وغيرهمالجوزي

.)2/451-465(
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ظهزالحكمترتبئبلبذينئعتبزلم....وان........

................الفلائمفذاوفاقهعلى726

ولابنصالحكمنوعفيالوصفنوعالشرعيعتبرلمإنأنهيعني

اخربامرنوعهفينوعهأيالحكمعينفيالوصفعيناعتبربلإجماع

الوصف،وققعلىالحكمترتبهوالامرذلك،والاجماعالنصغير

معالوصفثبوتالوصفوفقعلىالحكمبترتبالمرادأن:وإيضاحه

مرادوهذا،الحكمنصفيمقترنينكانابأنالنصمحلفيالحكم

المذكورالوصففهذا"وفاقهعلىظهرالحكمترتب"بل:بقولهالمؤلف

أقسامهالمؤلفبينثم،للحكململاءمتهملائماوسمي،الملائمهو

بقوله:وترتيبهالثلاثة

القاسئمقبلذكرماأقواه....................

زكنباخرجنسومنعكدليومنالجنسفيالنوعاعتبارمن727

الاصوليأيالقاسميذكرهماأقواها،ثلاثةالملائمأقسامأنيعني

أقوىالاولفالقسم،أولاأي""قبل:وقوله.الملائمتقسيميريدالذي

"من:بقولهلاولهاالمؤلفوأشار.الثالثمنأقوىوالثاني،الثانيمن

تعليل:مثاله.الحكمجنسفيالوصفنوعأي"الجنسفيالنوعاعتبار

الوصف،هوالذيبالصغرالحكمهيالتيالصغيرةعلىالنكاجولاية

حيثالولايةجنسفيالصغرعيناعتبروقد،البكارةالولايةعلة:وقيل

المالولايةفياعتبارهعلىالاجماعلانبالاجماعالمالولايةفياعتبر

فهذا،والمالالنكاجبولايةالصادقالولايةجنسفياعتبارهعلىإجماع

484



بلاالوصفوفقعلىالحكمترتيببسببالوصفعينفيهاعتبرالمثال

علىالاجماعكانوإنما،العينفيالعيناعتبارعلىإجماعولانص

لانهم،الولايةجنسفياعتبارهعلىإجماعاالمالولايةفيالصغراعتبار

كانلوإذ،المالعنالنظرقطعمعبالصغرالولايةتعليلمجردإلىنظروا

اعتبارعلىحجةهذاينهضلمالمعلولفيملحوظاالمالخصوص

.()1عميرةالدينشهابقالهالنكاجولايةفيالصغر

القسمعكسأيعكس""ومن:بقولهمنهاللثانيالمؤلفوأشار

علىالحكمبترتيبالعينفيالعيناعتبارهوالعكسبذلكوالمرادالاول

فيالوصفجنساعتبرالشارعأنوالحال،معهثبتحيثالوصفوفق

بالحرجالمطرليلةالحضرفيالجمعجوازتعليل:مثاله.الحكمعين

فيالجمعجوازعينفيالحرججنساعتبروقدالمطر،منالحاصل

بالنص.الشفر

العيناعتباربهوالمرادإلخ"جنس"ومن:بقولهمنهاللثالثشارو

نأوالحال،معهثبتحيثالوصفوفقعلىالحكمبترتيبالعينفي

جنساعتبار:ومثاله.الحكمجنسفيالوصفجنساعتبرقدالشارع

فيالقصاصمطلقهوالذيالحكمجنسفيالجنايةهوالذيالوصف

)2/917(.:"النشر"فيالناظمونقله"،المحلي"شرحعلىحاشيتهفيلعله)1(

هـ(،579:)تالشافعيالمصريالبرلسيأحمدهو:عميرةالدينوشهاب

)8/316(،لشذرات":و")2/012(،":السائرة"الكواكبفيترجمته

)1/301(.:و"الاعلام"
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لصدقهاجنساالجنايةكانتوانما،بالمحددالقتلعلىبالمثقلالقتلقياس

لصدقهجنساالقصاصكاننماوا،الاطرافوعلىالانفسعلىالجنايةعلى

علم.بمعنى(""زكن:وقولهايضاذلكعلى

لعصر1لمضاهيالوجوبأوالخمرمثلمنعحكمأخمق728

اصطحبالوضعفيوفوبالتخييرالطلببعدهالحكمينفمطلق972

................................حكفا....فكونه073

سافل،ومنهامتوسطومنهاعالمنهااجناسلهالحكمانيعتي

العصرصلاةإيجاباوالخمرتحريممثلاكونهاقربهاأيأجناسهواخ!

المولفمرادوهذا،متعلقهوتعيينلتعيينهأخصهاهذاكانوإنما،مثلا

لبيت.ا"حكمأخص":بقوله

)1(:السبكيكقول-مثلا-تحريماوإيجابمطلقكونهيليهثم

مرادوهو."..إلخفإيجابجازمااقتضاءالفعلالخطاباقتضى"فإن

."الحكمينفمطلق":بقولهالمؤلف

والكف،الفعللطلبشاملالطلبلأنتخييراوطلباكونههذايليثم

مرتبته،فيوالتخيير،والحراموالمكروهوالمندوبالواجبفيهفيدخل

إلخ.بالتخيير"وهوالطلب"بعده:بقولهمرادهوذلك

كونهوهي،والتخييرالطلببعدالتيالمرتبة:واعلاهاالاجناسوآخر

قوله:إلى"..تعلقإنربي"خطاب:المؤلفقولفيتقدمكماحكما

.08(97-/1):"البنانيحاشيةمع-"الجميعفي(1)
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.الواجباتمنالعصربهمشاأي"لمضاهي":وقوله.إلخ(1(")لحكمبافذاك"

لغزف1ذوخصصهمناسلثالوصففي...كما......

غلماائذمنمحلهاكوقفمابعدوضدهامصلحة731

الأحكامبهتتاطوصفاكونهوأبعدهاالوصفأجناسأعمأنيعني

،حكما""فكونه:بقولهذكرهكماحكماكونهالحكمأجناسأبعدأنكما

الاصوليالعرفصاحبطأنيعني"العرفذوخصصه"مناسمما:وفوله

بغيرمطلقهلصدقالوصفمطلقمنأخرطالمناسبالوصفبأنحكم

مصلحةالوصفكونأنيعنيبعد"وضدها"مصلحة:وقوله،المناسب

المناسب،بعدأيبالضم"بعد"مشقةأومفسدةككونهمصلحةضدأو

"فما:وقوله.المناسبمطلقمنأخرطضدهاأومصلحةالوصففكون

تعيينوضدهاالمصلحةمرتبةيليأنهيعنيعلما"الذمنمحلهاكون

كالنفسضروريةبكونهاالمفسدةاوتتميميةاوحاجيةبكونهاالمصلحة

الذالوتسكينعلما"الذمنملحهاكون"فما:قولهمعنىوهذا،والدين

.الذيفيلغة

............................الأخمقفقدم732

الأوصافمنالاخصتقديميجبانهيعنيأمر"قدم":قوله

تقديم:ومثاله.الابعدهوالذيالأعمعلىمنهاالاقربأعني،والاحكام

قدمهناومن.الميراثفيالعمومةعلىوالاخوة،الاخوةعلىالبنوة

...خطاب:منبدلا،"ربي"كلام:ولفظها(23،)22الأبيات(1)
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إلايجدلمإنبالحريرالصلاةعلىالنجسبالثوبالصلاةتركالمالكية

الحريرلأن؛الحريرمنأخمبالصلاةالنجسلان؛حريراأونجساثوبا

الميتةأكلأيضاقدمواولهذا،فيهاإلايمنعلاوالنجس،غيرهافيممنوع

الميتة.منعمنبالمحرمأخصالصيدمنعلانللمحرمالصيدأكلعلى

لانهالملائمعلىالمؤثرتقديممنتقدمما:القاعدةهذهفروعومن

اخصهالانبعضعلىالملائماقسامبعضتقديموكذلك،منهاخص

نوعفيالوصفجنساعتبار)1(ثم،الحكمجنسفيالوصفنوعاعتبار

اعتبارقدموإنما،الحكمجنسفيالوصفجنساعتبارثم.الحكم

أكثرالعلةهوالذيالوصففيالإبهاملانتقدمكماالنوعفيالجنس

أخصكانتفكلما،الحكمتعرفالعلةلان،الحكمفيمنهمحذورا

معلولهابعدوأعمأبعدكانتوكلما،بالظهورأحرىالحكمكانوأقرب

بعدها.بحسبالظهورمن

الرقيبالعلياعتبارةألغى...والغريلث..................

اعتبارهوعدمإلغائهعلىالدليلدلإذاالمناسبالوصفأنيعني

،رمضاننهارفيالملكجامعلوما:ومثاله،بالغريبالمسمىفهو

الجوعألملأن،الكفارةفيالصومبخصوصيلزمانالمناسبفالوصف

فيالمالبذللسهولةرمضانحرمةانتهاكعنيردعهالذيهووالعطش

فجعلهذاأهدرالشارعلكن،فرجهشهوةفيالملكعلىوالاطعامالعتق

اعتبار.علىالجنسفيالنوع:زيادةطفي()1
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بينذلكفيفرقلاوالصوموالاطعامالعتقفيسواءالناس

.وغيرهملك

فالطرديوعليه،وطرديطرد:للغريبقيلوربما

العقلاءلافعالملائملانهمناسب:للغريبقيلوإنما.قسمان

ألغاها.الشارعأنإلىبالنظرالمناسبةعنهتنفىوقد،عادة

والمزسلقلالاستصلاخفهوالاعتبازئجهلحيثوالوص!733

عدمعلىولااعتبارهعلىدليليدللمإذاالمناسبالوصفأنيعني

المرسلةبالمصلحةويسمى،والمرسللاستصلاحباالمعروففهواعتباره

:لاتحاثلاثلهالمناسبالوصفأنفتحصل،المرسلةوالمصالح

مؤثرإلىهوالمنقسموذلك،اعتبارهعلىالدليليدلن:الاولى

.تقدموقدوملائم

الغريب.وهو،اعتبارهعدمعلىيدلأن:الثانية

وهو،اعتبارهعدمعلىولااعتبارهعلىيدللاأن:الثالثة

ومصلحة]استصلاحا[)1(وسمي.بالبيتالمؤلفمرادوهو،المرسل

مرسلاوسفي،المناسبإلوصفعليهااشتملالتيالمصلحةمنفيهلما

.لالغاءاودليللاعتبارادليلعنإهمالهأيلارساله

محتجامالكالامامأصولمنأصلالمرسلةبالمصالحوالعمل

بعضوذكر،المرسلةالمصالحمنكثيرةمسائلفيالصحابةباجماع

كامام-مالكعلىشنعواالائمةأتباعمنكثيزاأنالمالكيةمنالمحققين

.طمنوالتصحيح،استصحابا:الاصل(1)
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مناكثربهاياخذكلهمانمع،المرسلةبالمصالحالاخذفي-()1الحرمين

المالكيةانإلىالمؤلفواشار)2(.المالكيةعلىوينكرونالمالكية

بقوله:المرسلةبالمصالحيعملون

والكتابهللمصحفكالنقطالصحابهلعملنقبفه734

للضيقمسجدجاروهدمللفاروقالصديقتولية735

بداالدواوينتدوينوالسجنالئداتجديدالسكةوعمل736

رعايةبالمرسلالعمليجوزونالمالكيةانيعني"نقبله":قوله

كماليقر)3(،بالسرقةالمتهملضربمالكتجويزذلكومن،للمصالح

:""التحفةفيعاصمابنقال

حكموالضرببالسجنفمالكيمهممنعلىدعوىتكننوإ

لتصدقبريرةضربعنهاللهرضيعلياان:(4)لافكارواياتبعضوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2/127):"نهالبرا"

بهاالمالكيةاختصاص"والمشهور:2(15)5/:"لمحيط"البحرفيالزركشيقال

يكتفونالمذاهبجميعفيالعلماءفإن،كذلكوليس-بالمصالحبالقولاي-

القرافيقولوهواهـ.ذلك"إلاالمرسلةللمصلحةمعنىولا،المناسبةبمطلق

.2(213-01)3/:"الروضةمختصر"شرح:انظر،وغيرهماوالطوفي

ومن":(564)4/:"المدونة"تهذيبففي،بذلكمعروفامتهماكانمنفيوذلك

يحقففانه،بذلكيوصفمتهمايكونانإلااحففهلمسرقهأنهرجلعلىادعى

اهـ."لهيعرضلموإلاويسجنويهذد

فانتهرها:عروةبنهشامرواية"في335(:)8/:"الباري"فتحفيالحافطقال

!شي!=النبيأن:أويسأبيروايةوفيع!ي!،اللهرسولاصدقي:فقالأصحابهبعض
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.ذلك)1(لمثلدليلوهو،ينكرفلمحاضركي!والنبيعائشةعنالخبرفي

اللهرضيالصحابةلعملبذلكعملمالكاأن)2(المؤلفوذكر

أمثلة.ثمانيةلذلكوذكر،ذلكفينكيرولامخالفغيرمنبهعنهم

التصحيف.منحفظهلاجلالمصحفنقط:الاول

.والنسيانالذهابمنحفظهلاجلكتابته:الثاني

رضي-الخطاببنلعمر-عنهاللهرضي-بكرأبيتولية:الثالث

.غيرهمنبهاأحقلانهالمسلمينلمصلحة-رعايةعنهالله

كماالمسجدلتوسيعالدورمنالمسجدجاورماهدم:والرابع

وعمر.عثمانفعله

الناسعلىلتسهلالمسلمونبهايتعاملسكةعمل:الخامس

عمر.فعلهكماالمعاملة

اللهرضي-عثمانفعلهكماالجمعةيومالاذانتجديد:السادس

.الناسلكثرة-عنه

فعله-بالفتح-بالسجن-للمعاقبةبالكسر-السجناتخاذ:السابع

)1(

)2(

ضربهاثمبخير،إلاتخبرهفلموتوغدهاعليفسألهابالجاريةشانك:لعليقال

فقام:إسحاقابنروايةوفيسوءا،عائشةعلىعلمتماوالله:فقالتوسألها

:هشامروايةفيووقع.ع!ي!اللهرسولاصدقي:يقولشديذاضربافضربهاعليإليها

اهـ."ساقطبكلاماتىإذاالقولفيالرجلاسقط:يقال،بهلهااسقطواحتى

،1)3/370:الفوائد"و"بدائعبعدها(،فما13-)ص/:"الحكمية"الطرقانظر

.الفوائد(عالم:ط9801-190-1

.(183)2/:"النشر"في
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فيداراأميةبنصفوانمناشترىفإنه-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

الهجو،فيالحطيئة-عنهاللهرضي-عمروسجن،سجناواتخذهامكة

عنه-الله-رضيعثمانوسجن،المتشابهعنلسؤالهصبيغاوسجن

فيمابحتىتميملصوصمنوهوالبرجميالحارثبنضابىء

بالكوفة.المجرمينبعضعليوسجن،السجن

.ديوانفيالجندأسماءكتابةأيالدواوينتدوين:الثامن

نصبهايردولمشيئامنهالمجيمالنبييفعللمكلهاالمسائلهذهفان

ولامنكرغيرمنالصحابةفعلهاوإنماسنة،ولاكتابمنخاص

المرسلةالمصالحلانفقطالمرسلةالمصالحرعايةلاجل،مخالف

كماالمفاسدودرءالمصالحلجلباعتبارهمنالشرعأصوللهاتشهد

الثمانيةالأمثلةذكرناوقد،كثيرةهذاوأمثال،الاستدلالكتابفيياتي

متعاطفةوكلها،الابياتمعنىيطهروبذكرها،النظمترتيبحسبعلى

بعدهالفعلجملةخبرهمبتدفهو"الدواوين"تدوين:قولهإلابالخفض

المرسلة.المصالحمنكونهوظهربداأي

علممرجوعغيروهوللحكملزمبمفسدفناسبااخرم737

إذاللحكمملازمةبمفسدةتبطلأيتنخرمالوصفمناسبةأنيعني

منبالمفسدةالمناسبةانخرامفيلابدبل،مرجوحةغيرالمفسدةكانت

كانتواذا،لهامساويةواماالحكممصلحةعلىراجحةإماالمفسدةكون

المفسدةمعمصلحةلاإذ،المناسبالوصفبذلكالتعليلامتنعكذلك

موافقولكنه،المناسبةببقاءقولهفيللرازيخلافاالمساويةأوالراجحة
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تأثيرمنالمانعكوجودعندهفهو،المذكورةبالمفسدةالحكمانتفاءعلى

اللازمةالمفسدةبسببأصلهامنمنفيةفالعلةالاولوعلى)1(،العلة

عليهاهالحكملترئب

الكفارأيديمنالمسلمينالاسارىفداء:المسألةهذهفروعومن

علىغلبفاذا،السلاحغيرفدائهمفيالكفاريرضلمحيثبالسلاح

منيقتلواأنمنبهتمكنواللكفارفدائهمفيأعطيإذاالسلاحأنالظن

قوةبمفسدةتنخرمالفداءمصلحةفانمنهمكثرأوالاسارىقدرالمومنين

المصلحةمنأرجحأومساويةلمفسدةسببهيالتيالكفارشوكة

"علم"فاعلعنالنائبالضميرمنحال"غير":وقوله.المذكورة

.مرجوحغيركونهحالالمفسدايهوعلمايالمستتر

مالاتفيالنظر:المسألةهذهفيله)2(التنبيهيجبومما:تنبيه

التامالنظربعدإلاالمرسلةالمصالجباعماليحكمفلاوعواقبهاالأمور

مصلحةالفعلفيظهرتربمالانه؛الاحكامتلكإليهتؤولماعواقبفي

ذلك.بعدستظهركامنةمفاسدعلىتنطويوهي

.(861)2/:"النشر":انظر(1)

التنبه.:ط)2(

%6د
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الشبهالسادس

نفسلاالمسلكعليهالمشتملالوصفهوهنابالشبهالمراد

الوصفعلىالمشتملالمسلكبأنهالشبهتعريفتعرففبذلك،المسلك

بقوله:إليهالمشارهناالمعزف

التقربايستلزمالوضومثلالفناسباالمستلزموالشبه738

فعرفه،الشبهتعريففياختلفتالأصوليينعباراتأنأولااعلم

.(1)"الجوامع"جمعصاحبصدروبه،والطردالمناسببينمنزلةبأنهالبعض

المؤلف.تببعوإياه،بالتبعالمناسبهوبأنهالباقلانيوعرفه

المستلزمالوصفهو:الوصفبهالمرادالشبهأن:البيتومعنى

يستلزمولمبذاتهيناسبلمإنلانهبالذاتللحكمالمناسبللوصف

بالذاتمناسباكانوإنإجماعا،الملغىبالطردالمسمىفهوالمناسب

فهو،المناسبودونالطردفوقالشبهأنفظهر،المتقدمالمناسبفهو

جهةمنالمناسبويشبه،بالذاتالمناسبةعدمجهةمنالطرديشبه

.بالذاتللمناسباستلزامه

ووجه،التقربا"يستلزمالوضو"مثل:بقولهالمؤلفلهومثل

فيالتيممعلىمثلاالوضوءقستلوأنك:بهذابالتبع)2(للمناسبالمثال

)1(/2()286.

المناسب.:ط)2(
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مناسبةليستهيحيثمنالطهارةفان،طهارةكونهبجامعالنيةوجوب

وصفاتستلزمالطهارةلكن،الخبثطهارةفياشتراطهالعدمالنيةلاشتراط

لاشتراطمناسبةوالعبادة،وقربةعبادةكونهاوهوالنيةلاشتراطمناسبا

.[5/]البينة<الدينلهئخلصينادلهليعبدولاأصواوما>:لىتعاقولهبدليللنيةا

تشترطلافلمالعبادةجهةالنيةلاشتراطالمناسبكانإذا:قيلفان

مندوبة،أوواجبةلاإتكونلاإذ،يضاأعبادةكونهالتحققالخبثرةطهافي

؟عبادةوالمندوبالواجبوكلا

فقدللتعبدتتمحضلاهيحيثمنالخبثطهارةأن:فالجواب

،للاستقذاردفعاأرضكعنالنجسكإزالتكمندوبةولاواجبةغيرتكون

قدالانسانانذلكينافيولا،عبادةلاإيكونلافانهمثلاالوضوءبخلاف

والترتيبالخاصالوجهعلىغسلهالان،التنظيفلمجردأعضاءهيغسل

للتعبد.إلايكونلاالخاص

الذينوأاللهرحمهمنهسهوأنهالظاهرالوضو"مثل":المؤلفوقول

المقيس.الفرعهومثالهفيالوضوءلان"التيمم"مثل:يقالأنينبغي

الوضوءحكملظهورممنوعالتيممعلىالوضوءقياس:قلتفإن

:()1قولهفيتقدمكماالتيممفبل

منعذايرىقبلظهورهالفرعوحكم.........

ذكرمانقيض"و"الشرحالمتنفيهناذكرالمؤلفان:فالجواب

.66(0)رقمالبيت(1)
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هناالمذكورالمثالأنلييظهروالذي")1(،و"الشرحالمتنفيهناك

اشتراطهوالمثالهذافيالحكملان؛هناكالمذكورالمثالمنأولى

فيالواردوالنص،نمقفيهيردلمإذالوضوءفيمعروفايكنولم،النية

لمهناالفرعحكمأنفظهر،لعدمهولاالنيةلوجوبيتعرضلاالوضوء

حكملاالوضوءحكمقبلالمعروفلان؛الاصلحكمقبلمعروفايكن

و"المناسب"خبره"و"المستلزممبتدأ""والشبه:وقوله.فيهالنيةاشتراط

.المستلزممفعول-بالكسر-

الغريبلاللحكممثلهفيالقريبجنسهاعتبارمع973

يستلزمولكنلذاتهيناسبلابأنهعرفناهالذيالشبهأنيعني

القريبجنسهبتأثيرالشرعيشهدأنلابدأنهتعريفهفييزادلذاتهالمناسب

التأثيرومثال.ذلكفيالبعيدبالجنسيكتفىولاالقريبالحكمجنسفي

النيةاشتراطجنسفيمؤئرالقريبالعبادةجنسفإن،تقدمما:المذكور

تنبنيلامائعالخل:قولناأيضاأمثلتهومن.المتقدمالمثالفيالقريب

لا:قولنافإن.الدهنعلىقياساالنجاسةبهتزالفلاجنسهعلىالقنطرة

مشروعيةلعدممناسبوصفوالقلة،قليلبأنهيؤذنعليهالقنطرةتنبني

أماالوجود،عامةأسبابهتكونأنيقتضيالعامالشرعلان،بهالتطهير

قولنا:أنفظهر،القواعدعنفبعيدالبعضإلايجدهلابماللكلالتكليف

وقد،للمناسبمستلزموهوبمناسبليس،جنسهعلىالقنطرةتنبنيلا

)1(.)2/123(
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الماءلان،الطهارةمشروعيةعدمفيوالتعذرالقلةجنسثيربتأالشرعشهد

التيمم.الحكمويكونيسقطبهالامرفانالحاجةإليهاشتدتأوقلإذا

بالشمعمناسبئنطولمالشزعدونيدرلمصلاخة074

تبعاوالشبهالمناسببينللفرقالبيتهذافيالمؤلفتعرض

يترتبلماالشبهصلاحيةأنالبيتتضمنهالذيالفرقومعنى،للفهري

النيةفاشتراط،الشرعورودعدمقدرلوالعقليدركهالاالاحكاممنعليه

العقلدركماالتيممفيباشتراطهاالشرعيردلملومثلاالطهارةفي

بخلاف("الشرعدونيدرلم"صلاحه:بقولهمرادهوهذا،فيهااشتراطها

العقليدركهاالاحكاممنعليهيترتبلماصلاحيتهفانالمناسبالوصف

تحريمهانأيدركمثلالخمراتحريمقبلفالعقل،رهاعتبابالشرعايردلملو

:)1(جاهليتهفيالمميميعاصمبنقيسقالوقد،العقوللصيانةمناسب

سقيماابدابهاشفيولاصحيحااشربهاواللهفلا

نديماأبدالهادعوولاحياتيثمنابهاعطيولا

العظيماالأمربهاوتجنيهمشاربيهاتفضحالخمرلان

فيه:الأبياتورواية.97(/1)4:""الأغانيفيالأبيات)1(

الكريماالرجلتفضجخصالوفيهاجامحةالخمروجدت

نديماابداًلهاأدعوولاحياتياشربهاواللهفلا

سقيماابدابهاشفيولاحياتيثمنابهاعطيولا

عظيماامرابهاوتجشمهمشاربيهاتفضجالخمرفإن

الحليماالرجلتسفهطوالعتعلتحمياهادارتإذا
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:الأبياتوقبل

الحليماالرجلتفسدخصالوفيهاصالحةالخمررأيتت

مبني""ينط:وقوله"بالسمعمناسبينط"ولم:بقولهمرادهوهذا

ئائبه.""ومناسبالاناطةمنللمفعول

أثبتبالاتفاقفتركهالعفةقيسأمكنوحيثما741

المناسبالوصفوهوالشبهقابلماهنا"العلةقيسب"المؤلفمراد

العلةبنفسالجمعبهيعتيفانهالقياساخرفيبهمرادهبخلاف،بالذات

يطلقونأنهمكما،الطرقعليكتلتبسفلا،بالتبعأوبذاتهامناسبةكانتت

قياسعلىإلخ"لزمالذيالدلالةذي"جامع:قولهفيالاتيالدلالةقياس

أيضا.هذاالشبه

وجببالذاتالمناسببالوصفالقياسأمكنإذاأنه:البيبومعنى

المناسب.وجودمعالشبهالىحاجةلاإذبالتبعبالمناسبالقياسترك

أمرفعل""أثبت:وقوله،معناهوتقدمقياسهاأي"العلةقيس":وقوله

عليه.قدممفعوله"و"تركه

........................ترذدقبولهففيالأ742

ذلك؟فييقبللاأوالشبهقياسيقبلفهلالعلةقيسيمكنوالايعني

استقرثم،للمناسباستلزامهإلىنطراكالشافعيقبلهفمرةالباقلانيتردد

.)1(بالذاتالوصفمناسبةعدمإلىنطراالشافعيةلبعضوفاقامنعهعلى

.(بعدهافما-2/685):"نهالبرا"نظر(1)
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ومراد،الاشباهغلبةفيالأكثربهقالكماغيرهيوجدلمإنقبولهوالطاهر

نإفيه"إلا":وقوله،المذكورالمالكيةمنالباقلانيترددبالترددالمؤلف

:(1الشاعر)قولحدعلىمحذوفالشرطوفعلالنافيةلافيمدغمةلشرطيةا

-.ةالحساممفرقكيعلوالا!

[لأبدهؤالأشباهغلبب....................

المبنيةالقياساتأقوىأيأجودهوالاشباهغلبةقياسأنيعني

مترددفرعإلحاق:هوالاشباهغلبةوقياس،الوصفبمعنىالشبهعلى

ثمالحكمثموالصفةالحكمفيشبهابهأكثرهوالذيبأحدهماصلينبين

يأتي.كماالصفة

علىزادتولوقتلإذاقيمتهإيجابفيبالمالالعبدإلحاق:ومثاله

فيهما،بالحرشبههمنأكثروالصفةالحكمفيبالمالشبههلان،الدية

الوصففيماو.الحكمجهةمنهذاويعار،ويورثيباعلكونه

.-)2(.
كونهفيالحريشبهانهمعورداءةجودةأوصافهبتعاوتلمحيمتهوت.-"

أكثربالحرشبههأنزعمالديةقتلهفيأوجبومن.ويعاقبننلنابآدميا

والتكاليف.النفسيةوالاوصافالبدنيةالاوصاففيلهلمشابهته

المعرفالشبهقياسفيالاشباهغلبةقياسيدخلكيف:قيلفان

المؤلف؟عليهدرجلماالمناسبالمستلزمبأنه

:وصدره:(238)ص/:"الاحوصشعر"انظر،الانصاريالاحوصهو)1(

لهاباهلبفطلقهافلستص

.وتفلتفا:ط(2)
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الذيالحدفيدخولهيتبادرلاالاشباهغلبةقياسأن:والجواب

الذيالتعريفعلىفيهيدخلولكن،الشبهوالباقلانيالمولفبهحد

الشبيهينمنكلإلىبالنظرلان")1(،الجوامع"جمعصاحببهصدر

حكميهما،لتنافيبذلكإلحاقهيمنعبهذاوإلحاقه،بهإلحاقهيناسب

مشابهتهحيثمنالمناسبيشبهبانفرادهمنهماواحدكلإلىبالنظرفصار

فالعبد،لهالمنافيللاخرمشابهتهحيثمنإليهبالنسبةالطرديويشبه،له

الحر،إلىبالنسبةطرديبهويلحقالماليشبهإنهحيثمنمثلاالمقتول

يدخلوقد.المالإلىبالنسبةالطردييشبهالحريشبهإنهحيثومن

العبدشبه:تقولكأنبتكلفالمولفتعريففيالاشباهغلبةقياس

هذهلان،بالقتلقيمتهوجوبفيبهلالحاقهمناسباليسمثلابالمال

للمالمشابهتهأنلاإ،الديةللزومالمقتضيللحربشبههمعارضةالمناسبة

والوصف.الحكمفيالشبهفيالاغلبيةوهوالمناسباستلزمت

العلمذيلدىفقطفصفؤالحكمثموالصفةالخكمفي743

والحكمالصفةفييكوننوع:أنواعثلاثةالاشباهغلبةقياسأنيعني

الحكمفييكونونوع.المالعلىالعبدقياسفيمثالهتقدموقد،معا

ولملهمثلمنأرولم،التعارضعندعليهفيقدمقبلهمادونوهو،فقط

الصفةفيالاشباهغلبةأنيعني"فصفةالحكمثم":وقوله.مثاللهيحضرنا

فقط،الوصففيغلبتهاذلكيليثم،الحكمفيغلبتهايليها،معاوالحكم

)1(/2(.)286
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الرباهفيوالشعيربالبرالاقواتبإلحاق")1("الشرحفيالمؤلفلهومثل

[لحميرعلىللخيلكالقيسللفمورييرىغليةوابن744

الصوريالشبهبقياسالعملجوازيرىعليةبنإسماعيلأنيعني

ما:الصوربدوضابط،الحكمعلةكونهايظنالتيالصورةفيالشبهلاجل

عدمفيالحميرعلىالخيل-كقياسبالكسر-الخلقةبأصلفيهالشبهكن

البيضعلىالمنيوكقياس،الصورةفيللمشابهةالأكلوحرمة؛الزكاة

الهرةوكإلحاق،طاهرحيوانإلىيستحيلمنهماكلاأنفيلمشابهتهما

.)2(الشافعيةبعضقالهكماالاصحعلىالتحريمفيبالانسيةالوحشية

الصيد:جزاءفيتعالىقولهبهالقائلعندالشبهقباسفيوالأصل

استسلفلمجيمالنبيانثبتوما،[9ه/]المائدةألنعو(منقنلمامملفجزا!ر>

.عيا)3(رباوردبكرا

مطلقا،اعتبرهمنفمنهم:الشبهقياسفياختلفواالعلماءأنواعلم

فيهايوجدلاواقعةفيالحكمإلىالضرورةاعتبارهفياشترطمنومنهم

غيرأقوالوفيه،فقطالاشباهغلبةأجازمنومنهم،السبهيالوصفإلا

.هذا)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

.)2/291(

5(237)5/:البحر""انظر

.-عنهاللهرضي-رافعابيحديثمن(0016)رقممسلماخرجه

.(234142-)5/:"البحر"انظر

105



السابع

والعدميالوجوديالدوران

والعكسوبالطرد،فقطبالدورانويسمى

علىالكلاموسيأتي،العلةمسالكمنالسابعالمسلكوهو

هوالذيالسابعالمسلكهذاالمؤلفوعرف،هذابعدالوجوديالدوران

بقوله:الدوران

الفقودلدىوينتفيوص!وجودلدىالحكئميوجدأن745

اعتزلالقصدفعنوالآلهاحتملأوتناسبذووالوصف746

عنديوجدالحكميكوننهووالعدميالوجوديالدورانأنيعني

الحكممعهالدائرالوصفأنوالحال،انتفائهعندوينتفيالوصفوجود

لهمحتملاولاالتناسبظاهريكنلمفإن،لهمحتملأوالتناسبظاهر

المؤلفمرادوهو،المسلكهذافيالقصدعنبمعزللانه،بهعبرةفلا

للمناسبةمحتملاومناسبايكنوالاأي"اعتزلالقصدفعنوالا":بقوله

القصد.عنبمعزلفهو

معالتحريمدوران:المسلكهذافيللشروطالمستوفيومثال

الاسكار،لعدمالحرمةفيهتعدمالعنبعصيرفان،وعدماوجوداالإسكار

الحرمةعدمتتخللفانالاسكار،لوجودالحرمةوجدتتخمرفإن

.الإسكارلعدم

دونوحدهاتكفيالمسلكهذافيالمذكورةالمناسبة:قيلفان
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المناسبة.مسلكفيتقدمكماالدوران

فيماغايةأنمن")1(البينات"الاياتصاحبماذكرهما:فالجواب

فكون،ذلكفيمحذورولاالعليةتفيدمنهماكلجهتيناجتماعالباب

العلة:مسالكمنبثلاثةعليهيستدلالتحريمعلةالإسكار

علىالمنعهوالذيالحكمترتبجهةمنالايماءمسلك:الأول

.")2(حراممسكر"كل:حديثفيالاسكارهوالذيالوصف

فيمعهواقترانهللتحريمالاسكارلمناسبةالمناسبةمسلك:الثاني

.)3(المناسبةفيتقدمكماالقوادحمنالسلامةمعالحكمدليل

هنا.بهمثلناكماوالعدميالوجوديالدوران:الثالث

فقد.مصدرالفقود"و"

يوجدصورتينأوصورةفيسندالأكثرينعندوهو747

عندحجةأي"سند"المسلكهذافيالمعرفالدورانأنيعني

مذهبوهوالتحقيقعلىظنيدليلوهووغيرهمالمالكيةمنالاكثرين

بالوجودالوجوداقترانأن:العليةعلىالمسلكهذادلالةووجه.الأكثر

وزعم،العليةظنغلبةيفيداحتمالهاأوالمناسبةظهورمعبالعدموالعدم

الأقلأنالاكثرين""عند:المؤلفقولومفهوم،قطعيأنهبعضهم

ابناختياروهوظنا،ولاقطعالاالعليةيفيدلاالدورانإن:يقولون

)1(.)4/114(

تخريجه.تقدم)2(

.بعدها(وما946)ص/)3(

305



ملازمةبجوازمحتجين،وغيرهما)3(والغزالي)2(للرازيتبعا(1)الحاجب

الخمررائحةكملازمةنفسهاالعلةهويكونأنغيرمنللعلةالوصف

وجوداالتحريممعدائرةفهيوعدما،وجوداللاسكارالمخصوصة

.الاسكارهيالتيلعلتهملازمةلكنهاعلتهوليستوعدما

صورةفييوجدالدورانأنيعني"صورتينأوصورةفي":وقوله

ماهو:واحدةصورةفيوجودهفمثال،صورتينفيأيضاويوجدواحدة

صورةفيلدورانو،وعدماوجوداالاسكارمعالتحريمدورانمنقدمنا

المباحالحلي:صورتينفيومثاله.صورتينفيالدورانمنقوىأواحدة

يدورالزكاةوجوبهوالذيالحكملان،فيهالزكاةبوجوبيقولمنعند

النقدينفيالنقديةفوجود،صورتينفيالنقديةهوالذيالوصفمع

المباحالحليئهيالتيالنزاعصورةغيرفي-والفضةالذهبأعني-

العروضمنوغيرهاالثيابفيالنقديةوعدم،الزكاةوجوبمعهيوجد

صورتينفيالدورانفصار،الزكاةوجوبهوالذيالحكممعهيعدممثلا

اضنقدهغيرفيالعدموفيالنقدفيالوجودفيلانه

والضائرهعاجلاوالنافعاتالاخرهأمورفيكبيرأصل748

أصلالدورانأيهو،تقديرهمحذوفمبتدأخبر"أصل(":قوله

أمورفيمثاله.الدنيافيوالضارةالنافعةالاموروفيالاخرةأمورفيكبير

)1(

)2(

)3(

)3/134(.لشرح":مع-"المختصر

)2/347-352(."المحصول":

)2/703-803(."المستصفى":
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وفي.عدمهعندويعدمالثوابوجودهعنديوجدالفلانيالامر:الاخرة

فيوجد،ذلكونحووالادويةالاغذيةفيوالمضاركالمنافع:الدنياأمور

وهكذا.عدمهعندويعدمالعقاقيربعضاستعمالعندمثلاالاثر

والمقصودفردهاو،ضرهبمعنىيضيرهضارهفاعلاسم"و"الضائرة

إجراوهمايجوزالمذكروالمكشرمطلقاالمؤنثالجمعلانالجمع

التأنيث.المجازية)1(المؤنثةمجرى

هالواحدةالمؤنثة:ط()1

*6لا7ء!
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الطردوهوالوجوديالدوران

الملازمةوهوالاطراد:قبلهوالذيالمسلكهذافيبالطردالمراد

الانتفاءفيالملازمةهوهذاقبلالمسلكفيالعكسانكما،الثبوتفي

.القوادحفيتحقيقهياتيكما

انحظلالوصفانتفافيوالاقترانحصلالوص!حيثماحكبموجوذ974

لثقات1لدىفيهتبعأوبالذاتتناسئبيكنولم075

هو:الوجوديوبالدورانبالطردالمسمىالثامنالمسلكانيعني

يوجدالحكميكونبانالتفيدونفقطالوجودفيللوصفالحكممقارنة

مرادههوبوجودهيوجدوكونه،بانعدامهينعدمولاالوصفوجودعند

هوبانتفائهينتفيلاوكونهحصل"،الوصفحيثماحكم"وجود:بقوله

الحكمبينالاقتراناي"انحظلالوصفانتفافي"والاقتران:بقولهمراده

ممتنع.ايمنحظلالوصفانتفاءحالةفيوالوصف

ولابالذاتمناسباالوصفيكونالاالوجوديالدورانفيويشترط

لكانلتبعبامناسباكانولو،علةقياسلكانبالذاتمناسباكانلوإذ،بالتبع

البيت."...تناسبيكن"ولم:بقولهالمؤلفدمرهذا،شبهقياس

والادخار،الاقتياتبمجموعالفضلربابتعليل(1)المؤلفلهومثل

المائع.علىالقنطرةبناءبعدم)2(المحليلهومثل

)11

)2(

!2/791(."النشر":

.292(192-21/:"الجوامعجمع"شرح
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الشبهمسلكفيقدمناما:الاولى؛جهتينمنمعترضبهومثاله

الحكمأن:الثاني.بالتبعمناسبفهوبالذاتالمناسباستلزامهمن

بانتفاءينتفيلافيهالحكملانالطردعنيخرجهوذلك،بانتفائهينتفي

الدورانحتىالمسالكبقيةيخرجالطردفيالمناسبةونفي،الوصف

فاعلمالطردهوالذيالتامنالمسلكحدعرفتإذا.والعدميالوجودي

بقوله:حكمهذكرالمؤلفأن

أجابهقدبالأصلرأىومنالصحابهعنالنقلورذه751

بالوصفالتعليل-ردعنهماللهرضي-الصحابةعنالنقلأنيعني

فقطبالمناسبالعملهوعنهمالمنقوللان،بالطردعليتهعلىالمستدل

ورد.)1(المرسلةالمصالحعلىالكلامفيأمثلتهتقدمتكما،غيرهدون

وعدم،يعتبرالايجبمفسدةدرءولامصلحةعلىيشتمللامابانأيضا

وأشار،بعضهمبهواحتح،الاصوليينأكثرمذهبهوبالطردالاحتجاج

يأ،محذوف""رأىومفعول،إلخ"..رأى"ومن:بقولهالمؤلفلذلك

المانعأجابقدالطردبمسلكالعليةعلىالاحتجاججوازرأىومن

علةالمقارنالوصفكونالمقارنةهذهفيالاصلبانأيبالاصللذلك

للتعبد.نفئا

بعدمقالالدورانحجيةبعدمالعلماءمنقالمنأن:والحاصل

حجيةفياختلفواالدورانبحجيةوالقائلون،أولىبابمنالطردحجية

.بعدها(وما948)ص/(1)
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لابد:بعضهمفقالايضااختلفواالطردبحجيةالقائلونوالاقلالطرد،

تكفي:بعضهموقال،النزاعصورةغيرالصورجميعفيالمقارنةمن

.واحدةصورةفيالمقارنة

فاعلملتلكبمسلكليسالعدميالدور[قوهووالعكس752

اقتفااثره[لوجودلدىوماانتفىالوصفمتىالخكمينتفيأن753

مسالكمنليسوهو،العدميالدورانهوالطردعكسأنيعني

لاانهمعالوصفانتفاءعندالحكمهوانتفاءبانهالمؤلفوعرفه،العلة

علللوبما"الشرح")1(فيالمؤلفلهومثل.وجودهوجودهمنيلزم

عندمنتفالرباهوالذيالحكمفانبالطعمالطعامفيالفضلرباالمالكي

الطعم.هوالذيالوصفذلكوجودمعمثلاالتفاجفيالمالكية

والطرد،،الدوران:اعني-الثلاثةالدوراننواعبينالنسبةانواعلم

العلة.إلىإشارة""لتلك:وقوله.التحقيقعلىينالتبا-والعكس

6!و

)1(.)2/891(

بخ!
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المناطتنقيح

هذاومن،فيهحشولامنقحوكلام،والتهذيبالتصفيةالتنقيح

إليه،يحتاجماوإبقاءإليهيحتاجلاماإزالةوهوالمنخلتنقيحالمعنى

لانهاالعلةبهوالمرادوالالصاقةهوالتعليقالذيالئوطمكان"و"المناط

مابإزالةالعلةتصفيةهوإذاالمناطفتنقيح،عليهيعلقالذيالحكممناط

بقوله:تعريفهإلىالمؤلفوأشار،لهايصلحماوتعيينلهايصلحلا

التنزيلمنظاهربالوصفالتعليلعلىيجيأنوهو754

المجتهذالشارعاعتبارعنيطزذفالخصوصالحديثأو755

علىسنةأوكتابمننصظاهريدلانهوالمناطتنقيحأنيعني

عنالوصفذلكخصوصيحذفايالمجتهدفيطردبوصفالتعليل

خصوصالشارعيعتبرلا:يقولالمجتهدأن:وإيضاحه،الشارعاعتبار

أعمهوبماالحكموينيطالعلةأنهعلىالنصظاهردلالذيالوصفهذا

الوصف.ذلكمن

المدلولالوصفخصوصعنالعدولللمجتهدأينمن:قيلفان

بالظاهر؟عليه

فيالاتيينالامرينبأحدالمذكورالخصوصيطردأنه:فالجواب

البيت."الفارقبإلغاكانما"فمنه:قوله

علىمانضفدشلئهن>:تعالىقوله:القرانفيالمناطتنقيحومثال

الوصفخصوصالغوافقد25[]النساء/(لعذالمحطمررألخصئت
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.للمناطتنقيحابالرقوأناطوهالحدتشطيرفيالانوئةهوالذي

بينحكميقضين"لا:حديثفيقدمناهما:الحديثفيومثاله

منهباعثمالحكمواناطواالغضبخصوصألغوافقد(")1غضبانوهواثنين

.والفكر)2(النظراستيفاءمنالمانعالتشويشوهو

الذيعرابيللأ!ييهالنبيقولفيلمناطاحنيفةوأبيمالكتنقيحومنه

خصوصفألغيا")3(،رقبة"اعتق:رمضاننهارفيأهليواقعت:قال

،رمضانحرمةانتهاكوهومنهبأعمالحكموأناطا،رمضانفيالوقاع

"يجي"فاعل"ظاهر":وقوله.عمدافيهوالشرببالاكللكفارةفأوجبا

"يطرد"فاعل"المجتهد":وقوله.للوزنمقصورمضارعفعلوهو

عليه.مقدم"الخصوص"ومفعوله

رائقدليليمنبغيروماالفارقبإلغاكانمافمنه756

فيسمى،الفارقإلغاء:لهيقالقسماالمناطتنقيحمنأنيعني

عاشرامسلكاالفارقإلغاءجعللمنخلافا،الفارقوالغاء،المناطتنقيح

وماالشارعذكرهمابينفرقلاأنهتبيين:هوالفارقوإلغاء.كالسبكي)4(

لانه،فيهاشتركالماالحكمفيثبتالحكمفيلهثرلافرقاإلاعنهسكت

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.مد

:677رقمبيت:لمعلولهاالعلةتعميممبحثفيتقدمماانظر

لاصلهالكنهالاتخرمتعمموقدتخصصوقد

تخريجه.مد

.(392)2/:""الجمعقي
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اشتراكهمايتبغيفانهيؤثرلافيمالاإبهالمنطوقعنهالمسكوتيفارقلمإذا

عنه.المسكوتفيثبوتهبهالمنطوقفيلحكماثبوتمنفيلزم،المؤثرفي

يسمى؛مختلفةبأسماءعنهيعبرالمناطتنقيحمنالقسمهذا:تنبيه

ويسمى،تقدمكماالخطابوفحوى،الخطابولحن،الموافقةمفهوم

لأصلامعنىفيالقياسويسمى،هناذكركماالفارقوإلغاء،لمناطاتنقيح

.(1)البيت"..حققعنهمالاصلمعنىقياس":المؤلفقولفييأتيكما

لغاءكإ:لأولا:مثلتها)2(وأتقسيمهاتقدمقسامأأربعةالفارقلغاءوإ

العمياءبينالفرقكإلغاء:الثاني.المنعفيوالتأفيفالضرببينالفرق

اليتيممالإحراقبينالفرقكإلغاء:الثالث.التضحيةمنعفيوالعوراء

العتق.سرايةفيوالعبدلأمةابينالفرقكإلغاء:الرابع.المنعفيوأكله

تنقيحمنأنيعني،إلخ"..دليلمنبغير"وما:المؤلفوقول

"لا:حديثفيتقدمكمااخردليلمنالفارقإلغاءبغيرهوماالمناط

حقيقةيفارقمثلافالغضب")3(،غضبانوهواثنينبينحكميقضين

هوليسوحدهالغضبأنعلىدلتالادلةأنإلامثلاوالحقبالحقن

وقوله:.عنهالناشيءالتشويشالمقصودوإنما،الحكمبإناطةالمقصود

معجب.اي""رائق

انحذا!لهيأتيفبعضهاأوصا!تجيأنالمناطمن757

)1(

)2(

)3(

)818(.رقم

انظر)ص/427-426(.

تخريجه.مد
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اقتفياعليهالحكمترتببقياقدومااعتبارهعن758

وفد،والتقسيمالسبربعينههوالمناطتنقيحمنالثانيالنوعهذا

تبعامضىمامعتكراراالمؤلفوذكره،مضى)1(فيماوأمثلتهحدهعرفت

.")3(المنهاج"فيوالبيضاوي)2("الجوامع"جمعفيللسبكي

لفامناطتحقيقالفرعفيائتلفاعليهاعلةتحقيق975

فيعليهاالمتفقالعلةإثباتهوالعلةأيالمناطتحقيقأنيعني

فيالسرقةهوالذيالقطعمناطوأحمدوالشافعيمالككتحقيق،الفرع

حرزمنخفيةمالاخذبأنه=الاكفانويأخذالقبورينبشالذيالنباش

هوالذيالمناطفيهيتحققلم:القائلحنيفةلابيخلافا،فيقطعمثله

كالملتقط.لهحارسلاالخلاءفيشيءاخذلانه،السرقة

،الاحكامبهتثبتدليللكنهالعلةمسالكمنليسالمناطوتحقيق

منولابد،شريعةكلفيإليهمضطروهو،بهالعملوجوبفيخلاففلا

الاصوليونيذكرنماوإ،(4به)لاإالتكليفيمكنلاإذزمنكلفيفيهالاجتهاد

يذكرونالذينللجدليينتبعاالعلةمسالكمنليسأنهمعالمناطتحقيق

يذكرولم،واحدمحلفيالمناطوتحقيقالمناطوتخريجالمناطتنقيح

)196(.ر!البيتعند)1(

)2(/2(027،.)292

484(.)ص/)3(

"النشر":صاحبونقلها18(.)5/17-"الموافقات":فيالشاطبي2(عباهذ/)4(
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.)1(المناسبةمسلكفيقدمهلانهالمناطتخريجهناالمؤلف

[عئمدالذيعلىلهعليةيفدلموصيابطالعنوالعجز076

الناشارتضاهلذي1علىبهالقياسأمكنما1اذكذا761

انهماعلىالجمهور)2(،ضعيفينمسلكينالبيتينهذينفيذكر

بمسلكيتهما:وقيل،بمسلكينليسا

عليتهيفيدلافانهوصفعليةإبطالعنالخصمعجز:منهماالاول

عجزإن:ابوإسحاق)3(الشيخوقال.الجمهورمذهبوهوالمعتمدعلى

دلتفانهاكالمعجزة،عليتهعلىدليلالوصفعليةإبطالعنالخصم

معارضتها.عنللعجزع!ج!الرسولصدقعلى

منالمعجزةفيالعجزبأن:الجمهورجهةمنهذاعنواجيب

وهذا،عظيمبونوبينهماالخصمخصوصمنهناوالعجزالخلقجميع

.الاولبالبيتمراده

يفيدلاعلةالوصفكونتقديرعلىالقياسإمكان:منهماالثاني

القياسانعلىبناءيفيدها:وقيلالجمهور،إليهذهبماعلىعليته

عليةتقديروعلى]الحشر[اقيتصمرر-!لا(ياولىفأعتبرو>:قولهفيبهمأمور

علة.الوصففيكونالامرعهدةمنبقياسهيخرجالوصف

)ص/946(.)1(

وضعفهما.392()2/:"الجمع"فيالسبكيذكرهما)2(

علىالمحليشرحوانظر"،2(20)2/:"النشر"فيذكرهوقد،الشاطبييعنيلعله)3(

.492()2/:"الجمع
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بأمرين:الجمهورجهةمنوأجيب

إلاالأمرعهدةمنيخرجلملوإذ)1(عليتهتتعينإنماانه:الأول

كذلك.وليس،الوصفذلكإلىالمستندبالقياس

كونهتوقففاذا،علةكونهعلىمتوقفبهالقياستأتيان:الثانى

عقلا.محالوهوالسبقيالدورلزمبهالقياستأتيعلىعلة

)1(ط:ان.
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حدلقواا

غيرهاهأوعلةكانسواءالدليلفييقدحمابهوالمرادقادحجمع

العلمؤعاةبالثقضسفاهالحكمدونمنهاوجودالوصف762

والمراد،الوصفعنالحكمتخلفالعلةفيالقوادحمنأنيعني

فيها،قادحالقولهذاعلىالحكمعدممعالعلةفوجود،العلةبالوصف

عندالعلةفيبالنقضالقدحووجه،الاصطلاحفيبالنقضالمسمىوهو

فاذا،صورةكلفيمعهايثبمساانفلابدالحكمتستلزمالعلةان:بهالقائل

له.علةليسأنهعلمناالحكمدونوحدهالوصفوجد

منوكثيرأصحابهوجلالشافعيمذهبهوبالنقضوالقدح

فعلل،بالنقضالعلةفييقدحبأنهأصحابهبعضورجح)1(،المتكلمين

بعدمالقدحأنهبالنقضالقدحوحاصل،النقضمنسالمةإذامذهبه

حالللوصفالحكمملازمةاعني،الثبوتفيالملازمةهوالذيالاطراد

لوصف.اوجود

قوله:فيوالضمير.حافظبمعنىواعجمع"العلموعاة":وقوله

الترجمة.فيالمذكورةالقوادحإلىعائد""منها

مصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالأكثرون763

عندهميقدحلاواحمدحنيفةوابيمالكاصحاباكثرانيعني

.بع!ها(فما-262)5/:لبحر""فيالمذاهبتحقيقانظر()1
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فيهاقادحغيركانوإذاعنها،الحكمتخلفهوالذيالعلةاطرادعدم

معلولها،دأفرابعضإخراجأي،تخصيصللعلةعندهمفهوعندهم

تقدمكماسواهفيماحجةبقيدهافرابعضاخرجإذافانهالعامكتخصيص

تناوللان،إلخ"..إنالاكثرلدىحجة"وهو)1(:المؤلفقولفي

.أفرادهلجميعلغةالعامدلالةكتناولالصورلجميعالمناسبة

تخلف:المنصوصةالعلةفيالوصفعنالحكمتخلفمثال

عمداالقتلهيالتيالعلةأيالوصفعنالحكمهوالذيالقصاص

منصوصعلةالقتلذلككونفان،ابنهالابقتلحالةفيلمكافىعدوانا

فقذظلوماقتل>وك!:تعالىقولهفيوالجزاءالشرطبينبالربطعليه

.33[]الاسراء/لويىءسلطعا(جعلنا

ذرفيهاالقدحبأنالمنصوصةفيالقدحالعلماءبعضواستشكل

عليها.دلالذيللنص

المنصوصةفيالقدح)2(الغزالي]به[وجهبماذلكعنوأجيب

العلةيعني-ذكرماأن-النقضيعني-ورودهبعدنستبينأناوهوبالنقض

فينقض"خارج:كقولنامنهاجزءبلالعلةتماميكنلم-المنصوصة

منيتوضالمإنهثم")3(،حرجمما"الوضوء:لمجيمقولهمنأخذاالطهر"

)1(

)2(

)3(

.)293(رقمالبيت

337(.)2/:""المستصفىفي

عباسابنحديثمن)1/116(:لبيهقيو)1/151(،:الدارقطنيخرجه

احاديثه=المختاربنالفضلسندهفيضعيفحديثوهو-.ععهمااللهرضي-
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.الخروجمطلقلاالمعتادالمخرجمنالخروجهيالعلةنفعلم،الحجامة

فيهاالقدحيمكنلابقاطعالمنصوصةأنلييظهرالذي:قلت

قال،شريفأبيوابن،الهماموابن،الانصاريزكريابينهكمابالنقض

فلاذلكمنبشي-ثبتتإذاالعلةلانوهمهذابأنخبير"وانت:زكريا)1(

بالتخصيصوالقائلون.كلامهإلخ"..القاطعفيالتخلفلاستحالةنقض

التخلفبينولا،والمستنبطةالمنصوصةبينعندهمفرقلا-لأكثراوهم-

اسمبصيغة"مصحح"وذا:وقوله.ذلكغيرأوشرطفقدأومانعلوجود

.)2(القرافيصححهالقولهذاأنيعنيالمفعول

التنصيصقلاالاستنباطيأانتخصيصقمالكعنزويوقد764

أي-مالكعنحكىأنهالامدي)4(عننقل)3(القرافيأنيعني

لموانالمنصوصةدونالمستنبطةتخصيصجواز-الحنفيةوأكثروأحمد

فتخلفالقولهذاوعلى،شرطيعدمولممانعالنقضصورةفييوجد

المذكور،بالقتلالتعليلفيقادحولدهالوالدقتلعنالمذكورالقصاص

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنمولىشعبةوفيه.عديوابنأبوحاتمبذلكوصفه،بالاباطيلويحدثمنكرة

ورجح.!سماللهرسولعنيثبتلاحديثهذا:البيهقيقال.فيهمتكلمعباس

.425(4-21)2/:المنير""البدرانظر.وقفهالحفاظبعض

.""الجمععلىالمحليشرحعلىحاشيتهفي

004(.)ص/":التنقيح"شرحفي

.263()4/:"الاصول"نفائسفي

جوازفياختلفوابالجوازالقائلينهؤلاء"أن:وفيه491(.)3/:"الاحكام"

.شرطفواتولامانعالنقضمحلفييوجدلمإذاالمستنبطةتخصيص
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موجبظلماالقتلأنعلىنصقاللهلان؛وبعدههذابطلانيخفىولا

.الاقوالأبعدعنديالقولوهذا؟!ينقضفكيف،تقدمكماللقصاص

هوالاستنباطيكإنأيكانخبرفيهحذف"الاستنباطيكإن":وقوله

للعلة.المثبت

................البعضراهقدهذاوعكس765

فيالحرمينإمامذكركماالاكثروهوالاصولأهلبعضانيعني

عكسالمنصوصةدونالمستنبطةفيقادحالنقضأنعلى")1("البرهان

قبله.البيتفيالمذكورالقول

إلىبيانهمؤخرابعضهويريدالعاميطلقأنلهالشارعأن:ووجهه

:يقولأنلهفليس،عليهونقضبشيءعللإذاغيرهبخلافالحاجةوقت

لنصهالانقياديجبالشارعلان؛العلةإبطالبابذلكلسذذلكغيرأردت

عليها.مقذمالنمقلان؛التخلفبصورةعبرةفلا،بالمصالحاعلملكونه

ذإبعلةليسالوصفأنبالنقضتعينالعليةعلىنصيوجدلموإذا

مماأوجهعنديوهذا،صورهجميعفيمعهالحكملثبتعلةكانلو

النحويين.بعضأجازه"و"كل""بعضعلىواللامالالفودخول.قبله

الهرالاختصاربدومنتقى....................

................بظاهرمنصوصةتكنلمان766

الحاجمما،ابنوهو"صوليالاالمختصر"صاحبمالاختصارابذيمراده

)1(.)2/647-648(
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الحكمبتخلفالعلةنقضالحاجبابنمختارانيعني،مختاره:ومنتقاه

لقبولهعامبظاهرالثابتةبخلاف،قطعيبنصثابتةالعلةكانتإذا

وجوداوشرطلفقدالتخلفكانإذاالمستنبطةوبخلاف،التخصيص

بقوله:المؤلفلهاشاركمامانع

بضائراستنبطتفيماوليس....................

................منعلماأوالشرطلفقدجاإن767

تخصيصايكونبلبالنقضفيهايقدحلاالمستنبطةالعلةانيعني

اختيارانفتحصل،شرطفقداومانعلوجودالتخلفيكونانبشرطلها

بقطعي.المنصوصةفي:الاول؛امرينفيالنقضان)1(الحاجبابن

.شرطانتفاءاونعمالوجودلاالتخلفكانذاإبطاهرالمنصوصةفي:نيالثا

لثاني:ا.عامبظاهرالمنصوصةفي:الأول؛مرينافيالتخصيصوان

نقدمناوقد.شرطفقدأومانعلوجودالتخلفكانإذاالمستتبطةفي

بقاطع.المنصوصةفيالنقضعدمالتحقيق

ضمير""جاءوفاعل"ليس"واسم،للوزنمقصور"جاإن":وقوله

التخلف.

وقعقدالعرايامثلفيوالوفق....................

ناعلىاجمعواالعلماءانيعني،الاجماعايلاتفاقابالوفقمراده

جميععلىوارداكانإذاالعلةفيبقادحليسالوصفعنالحكمتخلف

37(.)3/:"الشرحمع-"المختصر()1
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فيهاالبيعجواز.لان،بتمرالرطببيعهيالتيالعراياكمسألةالمذاهب

والكيلوالادخاروالاقتياتكالطعمالعلةفيبهقيلقولكلعلىوارد

مثلفيالعلةوجودعلىالاجماعلانهذاعلىأجمعوانماوا،والمالية

العلة.نقضعلىالحكمتخلفدلالةمنأقوىالعرية

مطلقا،بقاطعالمنصوصةفيالنقضعدميلزمهالتعليلوهذا:قلت

.وغيرهزكرياعنتقدمكماالحقوهو

روواقدفيماالحكمانتفاءمنعأوالوصفوجودمنغجوائه768

بأنهالقولعلىالوصفعنالحكمتخلفهوالذيالنقضأنيعني

النقضبهيردالذيالجوابأي""جوابه=تقدمحسبمايقيدأومطلقاقادح

وجدتولو،موجودةليستالعلة:يقولبأنالوصفوجودمنعهو

عنمتخلفاالحكمليس:يقولبانالحكمانتفاءمنعأو.الحكملوجد

بثبوتها.هوثابتبلالعلة

فماتبحديدةولدهالوالدرمىإذاما:الوصفوجودمنعمثال

لوالصورةهذهفيالقتلعنالقصاصفتخلف،الوالدمنيقتصفلاالولد

يجابفإنه،للقصاصلمكافىعدواناعمداالقتلعليةالخصمبهنقض

لاحتمالعدواناعمداقتلهماهو:لهفيقالالعلةهوالذيالوصفبمنع

.فماتتاديبهارادانه

نحوبهفعلأوبطنهشقأوولدهالوالدذبحلوما:الحكمنفيومثال

القصاصتخلف:مثلاالمالكيخصمفقال،التأديبيحتمللامماذلك

انتفاءبمنعالمالكيفيجيب.العلةفينقضعدواناعمداالقتلهذاعن
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لاالتيالصورةهذهفيالاب:ويقولالقصاصنفيهوالذيالحكم

ومحل،المالكيةمذهبهوكمالولدهمنهيقتصفيهاللتأديباحتمال

كانإذااما،المستدلمذهبانتفاؤهكانإذافيماالحكمبانتفاءالجواب

يجيبأنحنبلىأوشافعيأرادلوكمابهالجوابمنهيقبلفلامذهبهغير

القصاصعدممذهبهلانمنهيقبللافانهانفاقدمناالذيالمالكيبجواب

مطلقا.الوالدمن

درىمنعنهالحكمةتخلفذكراومنهقادحو[لكسر976

")1(الجوامع"جمعفيوعرفه،الكسر:القوادحمنالثانيأنيعني

أثرلاملغىأنهبيان:أيالمركبةالعلةأوصافمنيعنيوصفإسقاطبأنه

وقول،والجدليينالأصوليينأكثرالتعريفهذاوعلى.التعليلفيله

المعرفةأهلبعضأنيعنيإلخ"الحكمةتخلفذكرا"ومنه:المؤلف

فيقدمناوقد،الكسرأقساممنالعلةعنالحكمةتخلفأنذكروالدراية

تخلفأنالتحقيقأنالانتفا"عندالحكمثبوت"وفي:المؤلفقولشرح

بتخلففالقدحوعليه،الصحيحعلىبمظنتهاالتعليلفييقدحلاالحكمة

بهالقدحعدم)3(الحاجبوابن)2(الآمديرجحوقد،ضعيفالحكمة

.قادحإنه:الفهريوقال،القوادحمن(""التنقيحفيالقرافييذكرهولم

."تخلف"ومفعوله"من"وفاعلهللفاعلبالبناء"ذكرا":وقوله

)1(

)2(

)3(

.)2/303-403(

.(302)3/:"ملاحكاا"

.(84-374/):"المختصر"
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بالبدلالمجيءفيعليهضاقتوالحيللجزءابطاذومنة077

المركبةالعلةجزءالمعترضإبطالوهوالكسرمنقسمهذاأنيعني

الجزءإبطالكونومحل،عنهالحكمبتخلفأجزائهامنبقيماونقضهأي

الذيالجزءمنببدلالمستدليأتلمإذافيماالعلةفيقادحاالمذكور

الدليل،واستقامالكسرألغيللعليةصالحببدلجاءفان،المعترضأبطله

:صورتانالكسرمنالنوعولهذا

فيبطلالمعترضابطلهالذيالجزءببدلالمستدلياتيان:الأولى

التعليل.ويبطلبالكسرالقدحفيستقيمأيضاالبدلالمعترض

يجبصلاةهي:الخوفصلاةأداءوجوبفييقالأن:ومثاله

هنافالعلة،الأمنصلاةعلىقياسااداؤهافيجب،تفعللملوقضاؤها

.الأداءوجوبوالحكمالصلاةقضاءوجوب

واجبمثلاالحجلأنملغىالصلاةخصوصإن:المعترضفيقول

.والقضاءلاداءا

البدلوذلك،اعتبارهاأبطلالتيالصلاةمنببدلالمستدلفيأتي

إلخ...هقضاؤهايجبعبادةهي:فيقولالعبادةوهوعاموصف

يجبعبادةالحائضصوم:بقولهأيضاالبدلالمعترضفيبطل

.يحرمبلأداؤهايجبولاقضاؤها

يبقىفلاالمعترضأبطلهالذيالوصفالمستدليبدللاأن:الثانىه

فيقولهقضاؤهايجب:قولهإلامثلاالمتقدمالمثالفيعلةللمستدل

الحائضصومبدليلأداؤهيجبقضاؤهيجبماكلليس:المعترض
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انفا.ذكرناالذي

جزءبإبطالالكسرأنيعنيإلخ"ضاقت"والحيل:المؤلفوقول

ببدلالاتيانإلىطريقوجودعدمأيالحيلضيقحالةفييقدحإنماالعلة

"إبطال":قولهمنحالإلخ""والحيل:وجملة،قدمناكماللتعليلصالح

منه.ببدلالاتيانعنالعجزحالةفيالجزءإبطالأي

بالتماديالنصدونيقدحتحاد1معالعكسوعدم771

بحيثالنفيفيهوالملازمةالاصولييناصطلاحفيالعكسناعلم

.الثبوتفيالملازمةهوعندهموالاطراد،علتهبانتفاءالمعلولينتفي

قادحالعلةانتفاءعندالحكمانتفاءعدمأيالعكسعدمأن:البيتومعنى

بشرطين:فيها

"مع:بقولهالمؤلفمرادوهو،العلةتعددبامتناعالقول:الاول

العلةاتحادبوجوبالقولمعأياتحادمعيقدحالعكسعدم:أياتحاد"

إلخ.تعدد"منصوصة"وعلة:قولهفيالمتقدمالخلافعلى،واحدةكونهاأي

كماالعلةانتفاءمعالحكمباستمرارنصيردلاأن:الثانيالشرط

تماديأي"بالتماديالنص"دون:بقولهالمؤلفمرادوهو،الابياريقاله

العلة.انتفاءمعاستمرارهيعنيالحكم

وهو،بقادحليسالعكسفعدمالعلةتعددبجوازالقولعلىأما

لجوازالوضوءنقضعدممنهيلزملامثلاالبولعدمانيخفىلاإذظاهر

.والنومئطكالغاالبولغيرأخرىبعلةالوضوءنقض

لان،العكسعدمفيهيقدحفلاالحكمباستمرارالنصوردلووكذا
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العكس.بعدمعليهالمدلوللنفيامنقوىأبالنصعليهلمدلولالاستمرارا

المطردةالعلةفهيوالاثباتالنفيفيالعلةلازمإنالمعلولأنوالحاصل

الثبوتفيبينهماالملازمةاختلفتوإن،بهاالتعليلفينزاعولاالمنعكسة

،قواللاامنفيهماعرفتوقدبعينهالنقضهولاطراداوعدم،ةالمطردغيرفهي

هنا.لمذكوراوهوالعكسعدمفهولانتفاءافيلملازمةا(1)اختلتوإن

يصيزلانتقاضهفذاكتأثيزلهئعدمإنوالوصف772

نأ:البيتومعنى،التاثيرعدمويسمىالقوادحمنالثالثهوهذا

الوصفذلكأيانتقضالحكمفيلهتأثيرلاكانإذابهالمعللالوصف

الوصفمناسبةعدمهناالتأثيربعدمالمرادأنواعلم.بهالتعليليصحفلا

المناسب"من)2(:قولهفيالمتقدمالتأثيرمنعمهنافالتأثير،للحكم

نأهيالمناسبةعدمايهناالتاثيربعدمالاعتراضوصورة.إلخمؤثر"

للحكم.مناسبغيربهالمعللالوصفهذا:المعترضيقول

والخلافالاستنباطوذاتبائتلافالعلةبذيخصق773

التأثير،بعدمالقدحإلىراجع""خمق:قولهفيالفاعلنائبضمير

:شروطلهالتأثيربعدمالقدحأنيعني

بهومراده،علةقياسبهفيهالمقدوحالقياسيكونأن:الأول

ماهوبهالمرادأن:وإيضاحه،المناسبعلىالمشتملالمعنئقياس

)1(ط:اختلفت.

)724(.رقمالبيت)2(
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المسلكهيالتيبالمناسبةوالاصلالفرعبينالمشتركعليةفيهثبتت

قياسأما.المناسبعلىلاشتمالهذلكفيإلاقادحايكونفلا،الخامس

المناسبة.لعدممنهماواحدفييقدحلافإنهوالطردالشبه

مستنبطة.العلةتكونأن:الثاني

والمستنبطةالمنصوصةالعلةلانفيهامختلفاتكونأن:الثالث

بعدمها.قدحفلاوإذا،المناسبةفيهاتشترطلاكلتاهماعليهاالمجمع

بقوله:الثانيوإلى"العلة"بذي:بقولهالاولالشرطإلىواشار

""بائتلاف:وقوله""والخلاف:بقولهالثالثوإلى،"الاستنباط"وذات

.باتفاقيعني

........................به....عللاحيثالطرديفييجيء774

:اقسامثلاثةالتأثيربعدمالقدحانيعني

ماهووالطردي،بهعفلإذاالطرديالوصففييكونأن:الاول

صلاةهي:الصيحصلاةفيالحنفيقول:ومثاله.شبهولافيهمناسبةلا

القصرفعدم،المغربعلىقياساالوفتعلىأذانهايقدمفلاتقصرلا

التقديمعدملانشبهولافيهلهمناسبةلاإذالاذانتقديمعدمفيطردي

طرديالكونهالوصفعليةإنكارالقسمهذاوحاصل.يقصرفيماموجود

."يرىطردالما"أبطل:)1(المؤلفقولفيتقدمكما

اصلافيمايجيءوقد....................................

.()996رقمالبيت(1)
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سئقمذاتعذدايرىمفنللخكمعفةبإبداوذا775

قدأنه:البيتومعنى،التاثيرعدمأقساممنالثانيالقسمهوهذا

يكونوذلك،الأصلفيأيأصل"فيما"العلةتاثيربعدمالقدحيجيء

يكونأنبشرطالمستدلعلةغيرالأصللحكمعلةالمعترضبإبداء

هذاوايضاج.ممتنعاضعيفاأيسقم""ذاالعلةتعدديرىالمعترض

بناءالمستدلعلةغيرأخرىعلةبإبداءالاصلفيمعارضةأنه:القسم

قدحفلاالعللتعددبجوازالقولعلىوأما،فأكثربعلتينالتعليلمنععلى

.المعترضوعلة،المستدلعلة،العلتينبكلتاالتعليللصحة

فلامرئيغيرمبيعهو:الغائببيعيمنعمنقول:القسمهذاومثال

لكونهتأثيرلا:المعترضفيقول.الهواءفيالطيرعلىقياسابيعهيصح

الصحةعدمفيكاففيهالتسليمعنالعجزفان،الاصلفيمرئيغير

الرؤية.فيموجودوعدمها

،للمفعولمبنيامشددةالصادوكسرالهمزةبضم"أصلا":وقوله

سقم"ذا":وقوله،العلةتعدديعني"تعددا":وقوله،الاصلبهوالمراد

ممتنعا.ضعيفايعنيسقيماأي

يجلبلفيدليسمافمنهأضربئوهوالخكمفييجيوقد776

التأثير،بعدمالقدحأقساممنالمولفعندالثالثالقسمهوهذا

بينهأنمستقلاقسماعدهووجه،الاولالقسمإلىراجعأنهوالتحقيق

فييجيء":بقولهإليهالمشارالأوللأن؛الجملةفيفرقاالأولوبين
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منالوصفأنهو:فيهالقدحوجه)1(=إلخ"...بهعللالمجطالطردي

إنماالبيتهذافيالمذكورالثالثالقسموهذا.طرديلانهلهاثرلااصله

إليهمضمومابهالمعللالوصفغيراخروصفافيهالطرديالوصفيكون

الفرقلهذافتنبه،الحكمفيلهأثرلاالذيالوصفذلكبزيادةفيقدح

كماأقسامثلاثةوهو،الحكمفيالتأثيربعدمالمسمىهووهذا.الدقيق

.النوعبمعتىضربجمع"أضربوهو":بقولهالمؤلفلذلكأشار

يجلبلاالعلةمعالمذكورالوصفذلكيكونأن:منهاالأول

لفيدليسما"فمنه:بقولهالمؤلفمرادوهو،ذكرهفيفائدةلاأيلفائدة

."يجلب

ضمانفلالحربادارفيلاماتلفواأمشركون:الحنفيقول:ومثاله

العلة،الحقيقةفيهوبالشركالوصففان،الحربيعلىقياساعليهم

عندالحربدارفيكونهمهوالذيالمثالهذافيلهالمضموموالوصف

الحربدارعندهسواءالضمانبعدممنهمالقائللان،طرديالحنفية

،الحربدارلذكرفائدةلافاذا،بالضمانمنهمالقائلونوكذلك،وغيرها

فيلهأثرلاوصفاذكرلانهالمستدلإلىالتأثيربعدمالقدحتوجهوانما

.الفائدةبالفيدومراده"ب"يجلبمتعلق"لفيد":وقوله،العلةمعالحكم

خلا!قدسطرالعفوأولاوفيذكرضرورةعنلفيدوما777

بعدمالقدحمنوالثالثالثانيللقسمالبيتهذافيالمؤلفأشار

اثبت.ماوالصواب،ووجه:الأصل(1)
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ذكر"ضرورةعنلفيد"وما:بقولهالثانيإلىفأشار،الحكمفيالتأثير

يذكرأنهوالحكمفيالتأثيربعدمالقدحأقساممنالثانيالقسمأنيعني

حاجةاليهمحتاجالوصفذلكانالاالحكمفيلهاثرلاوصفالعلةمع

.المستدلعلىالعلةينقضأمرعنبهللاحترازضرورية

عبادةهي:مثلاالاستجمارأحجارفيالعددمعتبرقول:ومثاله

أحجارعلىقياساالعددفيهافاعتبرمعصيةتتقدمهالمبالاحجارمتعلقة

التيالعلةمعمذكوروصف،"معصيةتتقدمها"لم:فقوله،الجماررمي

لهأثرلاللعلةالمضمومالوصفوهذا،بأحجارمتعلقةعبادةكونهاهي

لانتقضتيذكرهلملوأنهوهي،ضروريةلفائدةذكرأنهإلاالحكمفي

فيهايعتبرولم،الرجمهيعبادةبهامتعلقةلانهاالرجمبأحجارالعلة

.(معصيةتتقدمهاالمبقيدهذاإخراحإلىفاضطرالعدد

فيالعدداعتبارفيلهاثرلاالمعصيةتقدمعدمان:بهذاالقدحووجه

.غيرهالامرنفسفيلهالمعللولوكانالتعليلمعرضفييقبلفلمالاحجار

أقساممنالثالثالقسمأنيعنيلا""أو:بقولهالثالثإلىشارو

لاإليهامضموموصفالعلةمعيذكرأنهوالحكمفيالتأثيربعدمالقدح

لماحذفتلوايضروريةغيرفائدةلأجلمذكورانهلاإ،الحكمفيلهأثر

.لاولكاالعلةينقضأمرعنبهايحترزلملأنهاحذفهاضر

فيتفتقرفلمففروضةصلاةالجمعة:قيللوماالقسمهذاومثال

مفروضة،:فقولهالظهر،علىقياساالاعطمالامامإذنإلىإقامتها

الفرضذكرأنهيفائدةوله،صلاةكونهاهيالتيللعلةمضموموصف
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مطلقمنالفرضإلىاقربالفرضلان؛الاصلمنالفرعتقريبيفيد

لو""مفروضةلفظةلانضروريةغيرالفائدةهذهكانتنماوا)1(،صلاة

.بشيءينتقضلمالباقيلان،ذلكضرماحذفت

بالثانيقدحبالاولقدحومن،قبلهفيماتقدممابهذاالقدحووجه

اختلفوالذكرهالضرورةلاجللاولبايقدحلاقالواوالذين،اولىبابمن

يعنيسطر"قدخلافالعفو"وفي:بقولهالاشارةذلكوالى،الثانيفي

لاالتيالزيادةتلكتاثيرعدممنالمتوجهالحكمفيالتأثيربعدمالقدحأن

وتكونعنهيعفىهلفيهاختلففائدةلذكرهاأنمعالحكمفيلهاأثر

لحاجة،ذكرتوإنمابغيرهاالتعليلأصلأنإلىنظراقادحةغيرزيادتها

معرضفيالتعليلفيلهثرلاماذكرلأنبها؟يقدحبلعنهايعفىلااو

أباحهومن،غيرهفيمنعهضرورةفيهفيمامنعهومن،مقبولغيرالتعليل

قريبا.تقدمكمافيهضرورةلافيماجوازهفياختلفواضرورةفيهفيما

الفن.فيكتبايسطر""قد:وقوله

يعترضلابهوالقدحبالوصفنقضالحكمالذياثباتوالقلب778

قلبإلاالمؤلفيذكرولم،الدليلفيالقوادحمنالرابعهوهذا

لاعمابمعناه)3("الجوامعجمع"فيوعرفه،للقرافي)2(تبعاخاصةالقياس

بهاستدلماأندعوى"وهو:قالحيثالادلةمنوغيرهللقياسالشامل

)1(

)2(

)3(

.الصلاة:ط

.(013)ص/:""التنقيحفي

/2(11)3.
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قلبان:البيتومعنى."صحإنلهلاعليهالوجهذلكعلىالمسالةفي

.المستدلبهاعللالتيالعلةبعينالحكمنقيضالمعترضثباتإهوالقياس

بإبطالهللقياسمبطلالقلبأنيعني"يعترضلابه"والقدح:وقوله

بعينهابالعلةفأثبتقلبإذاالمعترضلأن،معارضةأنهجهةمنالعلة

النقيضيناجتماعلزموإلا.العلةبطلتالنزاعصورةعينفيالحكمنقيض

وقوله:.عليهمقدم""نقض:قولهمفعول""الحكم:وقوله.محالوهو

بهيعنينقضوالذي""إثبات:بقولهمتعلقوهوالعلةيعني"بالوصف"

شرعثم،العلةأيبالوصفالحكمنقيضإثباتوالقلبأيالحكمنقيض

بقوله:أقسامهبيانفي

فنتقضفيهالخصمرأيأنمعالمعترضرأيصححمافمنه977

:قسمانالقياسقلبأنيعني

فيهصححماوهو،البيتهذافيإليهالمشارهو:منهماالأول

الخصممذهببطالإفيهالتصحيحوذلك،مذهبهللقياسالقالبالمعترض

لاهأودليلهفيبهمصرحاالمستدلمذهبكانوسواء،المستدلأي

الفضولي:بيعبطلانفيالشافعيقول:فيهبهمصرحاكانمامثال

فلاالفضوليشراءعلىقياسا،يصحفلاعليهولايةبلاالغيرحقفيعقد

الفضوليكشراءفيصحعقد:الحنفيأوالمالكيفيقول.سماهلمنيصح

الفضولي.لزموإلالهالمسمىذلكرضيإنسماهلمنيصحفانه

المشترطين-والحئفيالمالكيقول:فيهبهالمصرحغيرومثال

بنفسهيكونفلالبث-:الاعتكافأي-هو-:الاعتكاففيللصوم
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إليه،الاحرامبضميمةقربةيكونإنمافانه،عرفةوقوفعلىقياسا،قربة

الصوموهيإليهأخرىعبادةبضميمةالأقربةيكونلاالاعتكاففكذلك

الاعتكاففيالصوماشتراطهوالذيفمذهبهما،فيهالمتنازعهوالذي

الاعتكاف-:للدليلقالبامثلأ-الشافعيفيقول.دليلهمافيبهمصرحغير

قوله:فيوالضمير.عرفةوقوفعلىقياشاالصومفيهيشترطفلالبث

،تقدمكماالمستدل"ب"الخصموالمراد.القلبإلىعائد"و"فيه""منه

.مفعول"رأي":وقوله

الخصامذيرأيالطباقأوبالتزامئبطلماومنه078

المعترضفيهيتعرضماوهوالقلبقسميمنالثانيهوهذا

سواء،نفسهمذهبلتصحيحهتعرضغيرمنفقطالخصممذهبلابطال

.لالتزامالالةبدأوالمطابقةبدلالةعليهمدلولاالمستدللمذهببطالهإكان

مسحفيالحنفيقول:المطابقةبدلالةبهالمصرحالابطالمثال

اسمعليهيطلقماأقلفيهيكفيفلاوضوءعضوهو:الوضوءفيالرأس

اسمعليهيطلقماأقلغسلهفييكفيلافإنه،الوجهعلىقياسا،المسح

الوجهعلىقياسابالربعيتقدرفلاوضوءعضو:الشافعيفيقول.الغسل

علةهوالذي-وضوءعضوكونه:للحنفييقولفالشافعي،ذلكفي

مسحفيالربععلىالاقتصارجوازمنمذهبكنقيضيقتضي-قياسك

هوالذيمذهبهإثباتعلىالدليلهذاالشافعيقلبفيوليس.الرأس

المسح.اسمعليهيطلقمابأقلالاكتفاء

قول:الالتزامبدلالةفيهالمستدلمذهبإبطالكانماومثال
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قياسابالعوضالجهلمعفيجوزمعاوضةعقدهو:الغائببيعفيالحنفي

المعترضفيقول،رؤيتهاعدمايبالزوجةالجهلمعيجوزنهفاالنكاحعلى

ابطلافقدالنكاحعلىقياساالرؤيةخياربهيثبتفلا:والشافعيكالمالكي

ئب،الغابيعلصحةعندهشرعالازملرؤيةاخيارثبوتلان،لالتزامبامذهبه

.الملزومانتفىاللازمانتفىواذا

بذيوالمراد،الياءبضم"يبطل"مفعول"الخصامذي"راي:وقوله

.المعترضخصمهوإذالمستدلهوالذيالمخاصمةصاحبماالخصام

المعنىتمامعلىاللفظدلالةهيالتيالمطابقةدلالة"ب"الطباقومراده

له.الموضوع

ينسلبللأصلخكمينثبوتئسبالفساواةالىماومنه781

)1(اختلافذوذينمنوواحابالائتلافالفرععنحكم782

فنتقدمنواجئاالتساويكونفيردبالأصلالفرغفيلحق783

المعروفالنوعبالالتزامالخصممذهبلإبطالالقلبمنانيعني

يجبانه:بهالمعترضلقول"المساواة"قلبوسمي،المساواةبقلب

وعرفه.الاصلفيمتساويانانهماكماالفرعفيالحكمينبينالمساواة

يثبتانهوالمساواةقلبانيعنيإلخ"حكمين"ثبوت:بقولهالمؤلف

يابالائتلافالفرععنمنتفمنهماواحد،حكمانعليهالمقيسللأصل

فيلحقللفرعثبوتهفيالخلافوقعالذيهوالاخروالحكم،بالاتفاق

.خلافذو:المطبوعاتبعضفي(1)
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المنتقدجهةمنفيرد.عليهالمقيسبالأصلفيهالمختلفالفرعالمستدل

فيواجباالحكمينبينالتساويكونهواعتراضالمعترضهوالذي

الاصل.فيكاستوائهماالفرع

بمائعطهارةالجنابةوغسلالوضوءطهارة:الحنفيقول:ومثاله

كطهارةالمائعغيربخلافالخبثطهارةعلىقياساالنيةفيهاتشترطفلا

الاصل:والمالكيكالشافعيالمعترضفيقول،النيةفيهفتجبالتيمم

بينفرقلاإذوجامدهمائعهيستويالخبثطهارةهوالذيعليهالمقيس

والفرع،وجامدهالفرعئعمابينالمساواةفتلزمئعماخبثوبينجامدخبث

بينالحدثطهارةهوالذيالفرعفيالفرقفيمنع،الحدثطهارةهو

فيالفرقلعدموالغسلالوضوءهوالذيوالمائعالتيممهوالذيالجامد

حكمين"ثبوت:فقوله،وجامدمائعبينالخبثطهارةهوالذيالاصل

الجامدالخبثفيالنيةاشتراطعدمهما:المثالهذافي"للأصل

المائع.والخبث

سلبهوالمثالهذافي"بالائتلافالفرععنحكم"ينسلب:وقوله

،الحدثطهارةبالفرعأعني،الجامدةالفرعطهارةفيالنيةاشتراطعدم

المثالهذافي"اختلافذوذينمن"وواحد:وقوله.التيمموبالجامدة

يأ"بالاصلالفرع"فيلحق:وقوله.والغسلالوضوءفيالنيةاشتراطهو

وقوله:.النجاسةغسلعلىقياساالنيةفيهمايشترطلا:الحنفييقول

الاصلمثلا:والشافعيالمالكييقولأيواجبا"التساويكون"فيرد

نأفيلزم،وجامدهمائعهبينفرقلاالخبثطهارةهوالذيعليهالمقيس
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ومائعه.جامدهبينفرقلاكذلكالمقيسالفرعيكون

السبكيلابنالجمعشروحبعفقيحكيخلافافيهقبوله784

قلبقبولفيالخلافحكى"الجوامع"جمعشروحبعضأنيعني

.)2(الباقلانيردهممنبأن(1)"الجوامعجمع"فيوصرح،وردهالمساواة

استدلالوجهغيرفيهالغالبالمعترضاستدلالوجهبأنردهمنواحتج

استدلالبوجهلمرادابأن)3("البيناتلآياتا"فيقاسمابنوبينه،المستدل

ئع،لماباعنهلمعبرابالماءلطهارةامعالجاكونالمذكورالمثالفيالمستدل

.الطهارةمطلقكونهالمعترضاستدلالووجه

مفعول"خلافا":وقوله،"يحكي"جملةخبرهمبتدأ"قبوله":وقوله

بهيعني"و"الجمع""يحكيفاعل""بعض:وقوله،عليهمقدم""يحكي

السبكي.الدينتقيبوهوألديناتاجبهيعني"السبكيابنو""الجوامع"جمع

فسجلاالدليلىتسليئموهوجلاقدحهبالموجبوالقول785

اختصمافيهالصورمنلمااستلزماالدليلأنمانعمن786

الدليل،فيالقوادحمن-الجيمبفتح-بالموجبالقولأنيعني

مستلزمالدليلأنمانعمنالدليلتسليمبأنهالاصوليبالاصطلاحوعرفه

لانهإلابهاستدللتفيماصدقت:يقولأنهوإيضاحه.)4(النزاعلمحل

)1(.)2/315(

للجويني.(676967-/2):"البرهاندانظرا(2)

)3((4/341).

-،المستدلدليل"هوتسليم":بالموجبالقولنيعني":(912)2/:"التشر"فيقال(4)
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سواءأيمطلقايعني"مسجلا":وقوله.النزاعمحلفيليسلانهينفعك

فييكونفهوغيرهأوقياسابالموجببالقولفيهالمقدوحالدليلكان

الأدلة.منغيرهاوفيالعلل

لمديخهإلىرجمنالينيمولون>:المنافقينجمنتعالىقوله:ومثاله

نأل!سلماللهفان،الاية8[]المنافقون/(لافىممهاالاشكزليخرجف

.الأذللأنهمينفعهملاذلكبانصرحولكنلأذلاخراجاعلىقادرلأعزا

عندمعروفاننوعانفهوالبيانييناصطلاحفيبالموجبالقولأما

مانع""من:وقوله)1(.المعنويالبديعمنعندهموهو،البلاغةأهل

لتوكيدالمفعولعلىاللامفيهزيدت"لما":وقوله،ب"تسليم"يتعلق

الصور.منفيهاختصمامااستلزم:والأصل،التعدية

والسكوتاللفظولسثئمولالثبوتوفيالنفيفييجيء787

تحظلاأنلخوفهشهر؟منخلاقدالمقدماتمنعما788

:)2(أوجهأربعةعلىيقعبالموجبالقولأنيعني

أمرنفيالدليلمنالمستدليستنتجأنبهوالمراد،النفي:الأول

مبنىكونهيمنعوالخصم،المسألةفيالخصممذهبمبنىأنهيتوهم

)1(

)2(

غيرهماأوعلةأوكاننضا،مطلقاايمسجلا""الدليلكونحال،دليلهيقتضيهمااي

لماالدليلذلكاستلزم""مانعمعترضمنكائناالتسليمذلككونحال،الأدلةمن

المصنف.عبارةمنوضحااهـوهو"لصورامنفيهوالمستدلهوتنازعاي"اختصم"

زاني.للتفتا(444)ص/:"المطول"نطرا

.(904-2804/):"اللامعالضياء"فيانطرها
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بنفيه.مذهبيينتفيفلامذهبيمبنىليسلكنهنفيهفيصدقت:فيقولمذهبه

بالمثقل:القتلفيالقصاصيرىسمنوغيرهالمالكيقول:ومثاله

المتوسلعلىقياسا،القصاصيمنعلاالقتللاتامنالوسيلةفيالتفاوت

وفيماالقتلفيالقصاصفيقع،بالتفاوتالقصاصفيهيمتنعلافانهإليه

وكذلك،اخرعضوقطعأوعنقبقطعالقتلبينفرقفلا،كالقطعدونههو

ذلك.غيرأوجهتينأوواحدةجهةمنحزهبينالعضوقطعفيفرقلا

فيالتفاوتأنونسلمدليلكبموجبنقولإنا:الحنفيفيقول

فيمستنديليسالقصاصيمنعلاكونهولكن،القصاصيمنعلاالوسيلة

لاعمدشبهبالمثقلالقتلأنوهوغيرهمستنديولكن،القصاصعدم

إلاعمداالقتلكونيتحققفلاالقلوبأفعالمنالعمدلانعمد،قتل

نفيعلىوقعبالموجبالقولفهذا،المحددكالسلاحلهالمعهودةبالته

وغالب،المذكورالمثالفيالقصاصيمنعلا:مثلاالمالكيقولوهو

."النفيفييجيء":بقولهمرادههووهذا،هذامنبالموجبالقول

يتوهمأمراالدليلمنالمستدليستنتجانوضابطه،الثبوت:الثاني

استنتجتالذيالامرهذا:الخصملهفيقول،ملازمهاوالنزاعمحلانه

له.ملازماولاالنزاعمحلليس

يقتلبماقتلبالمثقلالقتل:الشافعيأوالمالكيقول:ومثاله

بالنار.الاحراقعلىقياسااكقصاصافيهفيجبالقصاصينافيفلاغالبا

ولكنالقصاصينافيلاأنهوسلمنابموجبهقلنا:الحنفيفيقول

وجوبالنزاعمحلبل،النزاعمحلهوليسالقصاصينافيلاكونه
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،القصاصوجوبمنأعمللقصاصمنافاتهوعدم،بالفعلالقصاص

ينافيلاالشيءكونلان؛الاخصعلىدليلاليسالاعمعلىوالدليل

،الكلامينافيلاالقعودأنترىألا،لهالم!تلزامهعلىيدللاالشيء

منهاواحدوليس،البياضتنافيلاوالبرودةالسواد،تنافيلاوالحلاوة

فيجب:المستدلقولعلىوقعبالموجبالقولفهذا،للاخرمستلزما

."الثبوت"وفي:بقولهمرادهوهذا،ثبوتوهوالقصاص

أنهيتوهممااستنتاجالاخيرالنوعهذامنالمقصودأنوالحاصل

لازمه.ولاالنزاعمحلليس:الخصمفيقوللازمهأوالنزاعمحل

الخصم،دليلمبنىأنهيتوهمماإبطالاستنتاجالاولالنوعمنوالمقصود

.تقدمكمادليليمبنىليس:الخصمفيقول

متفقاصورةالمستدللفظلشمولبالموجبالقوليردأن:الثالث

تلكعلىالمستدلكلامالمعترضفيحملوالمعترضالمستدلبينعليها

عليها.المتفقالصورة

يسابقحيوانهي:الخيلزكاةوجوبفيالحنفيقول:ومثاله

الابلهعلىقياساالزكاةفيهفتجبعليه

للتجارةالخيلكانتإذاكذلكهو:كالمالكيالمعترضفيقول

يندفعلانهبالموجبالقولأنواعأضعفهوهذا:الفهريقال.خاصة

منلاخيلهيحيثمنالخيلعنيت:المستدلقاللوكما،شيءبأدنى
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."اللفظ"ولشمول:بقولهالمؤلفمرادوهذا.للتجارةكونهاحيث

عنالمستدلسكوتلاجلبالموجبالقولإتيانهو:الرابع

بها.صرحلولهاالخصممنعمخافةمشهورةغيرمقدمة

قربةكل:الجنابةوغسلالوضوءفيالنيةمشترطقول:ومثاله

قربة.والغسلالوضوء:هيالتيالقياسصغرىويحذف،النيةفيهاتشترط

.الصغرىحذفلاجلبهاالمنطوقالكبرىبموجبالحنفيفيقول

يلزملاولكنالنيةفيهاتشترطقربةكلأنفيصدقت:يقولأنهوايضاحه

وهذا،تنتجلمالواحدةالمقدمةلانالوضوء،فياشتراطهاذلكمن

المستدلصرحفلو،الصغرىعنللسكوتوردإنمابالموجبالقول

فان،النيةفيهاتشترطقربةوكلقربةوالغسلالوضوء:فقالبالصغرى

لانه؛المعارضةإلىوانتقلبموجبهايقلفلمالصغرىيمنعالحنفي

مرادوهذا.قربةلاالقربةفيللدخولتنظيفوالغسلالوضوء:يقول

إلخ."..المقدماتمنعما"والسكوت:بقولهالمؤلف

لاوالمذكور،كالمذكورالمشهورلانأي"شهرةمنخلا":وقوله

يجب:فقالبعضهموعكس،عرفتكمابالموجبالقولهنايدخله

غيركانتلوإذالصغرىحذفتسوغالتيهيالشهرةلأنبالشهرةالقيد

.(العضد)1واختاره،حذفهاجازلمامشهورة

ب"غيرالتعبيرفيوتبعت":بقوله222()2/:""شرحهفيالناظمذكرهماإلىيشير()1

جمعفيوتبعهالسبكيشرحهذلكوعلى،المختصرنسخاكئرفيما"مشهورة

شرحه=هذاوعلى"مشهورةصغرى"عنالمختصرنسخبعضفيووقع.الجوامع
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صلحقدبالاصلمختصابداءقدحوالأصلالفرعبينوالفرق978

كبراائاشفرقفلاالأيرىوالجمعالفرعفيمانعأو097

بأنهالمؤلفوعرفه،والاصلالفرعبينالفرقالقوادجمنأنيعني

معا.هما:وقيل،مرينأاحد

مختصاللتعليلصالحاوصفاالمعترضإبداءمنهما:الاول

بجامعالبرعلىقياساربويالتفاج:الشافعيكقول،الفرعدونبالأصل

الاقتياتوهوللتعليلصالحاوصفاالبرفيإن:المالكيفيقول.الطعم

التفاج،هوالذيالفرعدونالبرهوالذيالاصلفيموجوداوالادخار

العلة.اتحادوجوبعلىبناءوالفرعالاصلبينالفرقفيحصل

دونالفرعفيموجودالحكمنقيضيقتضيمانعوجود:الثاني

بالغررتبطلإنها:الغررعدمالهبةفييشترطمنقاللوكما،الأصل

منمانعاالهبةهوالذيالفرعفيإن:المعترضفيقولالبيععلىقياسا

لماالغررذاتالهبةتحصللمفلوأصلهامنالمعاوضةعدمهوالبطلان

الأصلدونالفرعخصوصفيالمانعوهذا،شيءالموهوبعلىنقص

بالغرر.تبطلمعاوضةلأنه

علىقياساالقصاصيوجبالمعاهدقتل:الحنفيئقاللووكما

هوالذيالفرعفيإن:مثلاالمالكيفيقول.الدمعصمةبجامعالمسلم

وذلكالاصلدونبهمختصاالقصاصهوالذيالحكممنمانعاالمعاهد

اهـ."...العضد
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الكفر.هوالمانع

معابالامرينيكونإنماوالاصلالفرعبينبالفرقالقدحإن:وقيل

واليه،يقدحلاالآخردونمنهماواحدفحصولوعليه،منهمابواحدلا

القدحفيالأمرينبينوالجمعأي"يرى"والجمع:المؤلفبقولالاشارة

الاصوليين.منكبراءأنارويراهالمذكورين

فرقفلااي،فرقفلامعايجتمعالموإناي"فرقفلا"إلا:وقوله

الجمع"و"يرىفاعل"ناروأ":وقوله.معابهمالا!قادحاوالفرعلأصلابين

مبنيوالاصلالفرعبينبالفرقالمذكورالقدحوهذا،عليهمقدممفعوله

إليه.أشرناكماالعللتعددمنععلى

الفرعبينجامعاالعلةكونفييؤثرأنه:القادحبهذاالقدحووجه

.قادحفيهفالمؤثرالقياسمنالمقصودهووذلك،لأصلوا

علةالأصلفيالمبدىالوصفكونبمنعالقادحهذاعنوالجواب

هذاقوموأنكر،الحكممنمانعاالفرعفيماكونوبمنعجزءها،او

.هذاغيرفيهوقيل،لهاثرلاانهزاعمينالقادح

السندتكثيزلقؤة1يوجلثاذفعتمدلفربمالأصلتعدذ197

واحدكليصلحامويىتعدداي،واحدلفرعالأصلتعددانيعني

وتبعه)1(،الحاجبابنعندأيعليهمعتمدعليهللقياسبانفرادهمنها

"الشرح":فيالناظمإليهعزاهوقد،الحاجبابنمختصرفيالبحثهذاأرلم)1(

/2(.)224
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.بالمدلولالظنقوةتوجبلادلةاكثرةأن:بهئللقااعندووجهه.المؤلف

لمنتبيعهاسلعهامنكسلعةالمرأةبضع:الحنفيقول:ومثاله

بعينهالفرعهذاقاسأنهمع،الكلعنعوضاالمالأخذبجامعشاءت

علىقياساوليدوننفسهاتزوجنفسهاأمرالمالكة:كقولهآخرأصلعلى

الذيالفرعوهذا،والنسلالتلذذفيحاجةلهمنهماكلاأنبجامعالرجل

الرجل.والثانيالمالاحدهمابأصلينلحقنفسهاالثيبتزويجهو

إلىيؤديبأنهذلكمعللاواحدلفرعالاصلتعددمنع()1السبكيوصحح

وقوله:.الاصلتعددمنيلزملاالانتشارأنوالتحقيق،البحثانتشار

الدليل.بالسندومراده،مفعوله("القوةو""يوجب"فاعلتكثير""

العرفابعضيكفيهلاوقالكفىقدوأصلبينهفالفرق297

إذاواحدلفرعالاصلتعددبجوازالمعتمدالقولعلىانهيعني

والأصل،الفرعبينبالفرقالمعروفبالقادحمعترضالمستدلعلىاعترض

وقيل:،الاصولتلكمنواحدأصلوبينالفرعبينالفرقيكفي:فقيل

،الاصولتلكمنأصلكلوبينالفرعبينالفرقمنلابدبليكفيلا

بالفرقبالاكتفاءالقولماو.واضحالجميعفيالفرقمنلابدبأنهوالقول

أيضا،واضحبالمجموعالالحاقعلىفانهواحدأصلوبينالفرعبين

يوجب"إذ:قولهعليهدلكمابانفرادهواحدبكلالالحاقأنعلىماو

"الآياتفيقاسمابنبهوجههوماجذا،فمشكلالسند"تكثيرالقوة

)2/032(.":"الجمع)1(
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فيماالصادقالتأملعنديتجهلا=)2(عميرةابنالدينوشهاب(")1البينات

أعلم.تعالىواللهلنايطهر

الحنفيعلىاعترضلوأصلوكلالفرعبينالفرقمنلابدأنهفعلى

تزويجهوالذيالفرعفيإن:المعترضقاللوكماالمتقدمينقياسيهأحد

الرجالعلىنفسهاعرضهاأنوهو،الاصلفييكنلممانعانفسهاالمرأة

سلعتهاعلىكمعاملتهابضعهاعلىلهمومعاملتهاالسلعةتعرضكما

فلاالسلعةبخلاف،المروءةبهماتقضياللذينوالصيانةللحياءمناف

الاصلعلىفرقايوردحتىيكفيلاالفرقهذافان،ذلكمنفيهامانع

لوالمرأةأنوهوالاصلفيليسمانعاالفرعفيإن:يقولكأن،الاخر

بسببالمعرةأولياءهاوتلحقكفءغيرمننفسهالزوجتونفسهاتركت

فيالفرقإلىحاجةفلابواحدبالاكتفاءالقولوعلى.الذكربخلافذلك

منالمخفوضالضميرعلىمعطوف"وأصل":المؤلفوقول.الاخر

مستدلين)3(مالكابنمنهمقوموأجازه،مرجوحوهوالعاطفإعادة]غير[

)4(،الخفضقراءةعلى1[]النساء/(لأرحاموبهءلون>!تساء:قولهبنحو

)1(

)2(

)3(

)4(

.)4/914(

226(.)2/:"النشر"نظرو،المحليعلىحاشيتهفيلعله

الخلاصة:فيقال

جعلاقدلازماخفضضميبرعلىعطفلدىخاففبىوعود

مثبتاالصحيحوالتثرالنظمفياتىقدإذلازماعنديوليس

.مهرانلابن(531)ص/:"المبسوط"انظر،الزياتحمزةقراءةوهي
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الشاعر:وقول

عجب)1(منوالايامبكفمافاذهب................

بهمالمؤلفومراد،القومرئيسوهو،عريفجمعو"العرفاء"

.الأصولعلماء

الجميعلايكفيهفواحدبالمجموعألحقانوقيل397

نإ:فقالالمذكورالخلاففيفصلالاصولاهلبعضانيعني

فان،مجموعةهيحيثمنالأدلةبمجموعالفرعإلحاقالمستدلقصد

منبعضمنهاواحدكللان؛الكلفيقدحبالفرقمنهاواحدفيالقدح

بكلالالحاققصدوإن.مجتمعة]و[هييمجموعهاهوالذيالدليل

كللان؛منهاواحدكلفيبالفرقالقدحمنفلابد،انفرادهعلىمنها

علىحملقصدهجهلوإذا.بالآخرلهارتباطلامستقلدليلمنهاواحد

بالالحاقوالمراد.واحدكلفيالفرقإلىفاحتيح،واحدبكلالالحاق

مععليه)2(للقياسبانفرادهمنهاكليصلحبأمورالالحاق:هنابالمجموع

.الالحاقفي)3(ملاحظته

قولانواحدجوابئيكفيبالتبياناشتغلإذاوهل497

تبيينأي-بالتبياناشتغلإذاعليهاعترضالذيالمستدلأنيعتي

)1(

)2(

)3(

وتشتمنا.تهجوناقربتفاليوم:صدره

.(123)5/:"و"الخزانة،(319)2/:""الكاملفينسبةبلاوالبيت

.بالقياس:لاصل

.المجموعملاحظة:ط
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أصلفيبالفرقالاعتراضبطلانيكفيههل-عليهالاعتراضبطلان

اعتراضمثلاالحنفيأبطلفلوواحد؟كلفيتبيينهمنلابدأوواحد،

علىمفرعوهو،ذلكيكفيه:فقيل،المتقدمينقياسيهأحدفيالمعترض

واحدفيالقدحأبطلفاذا،الاصولجميعفيبالفرقالقدحمنلابدأنه

بالفرقالقدحبطلانتبيينهمنلابد:وقيل.الدليلفيوكفىاستقاممنها

لانه؛حدوفيبالفرقالقدحيكفيأنهعلىمفرعوهو،منهاواحدكلفي

وابطالالاعتراضفيكاففهوعليهالاعتراضيبطللمباقئاواحدمادام

البعض،ببطلانمجموعهايبطلواحددليلأجزاءكأنهاحينئذلانها؛الدليل

منها.واحدكلعلىلاعتراضابطالإتبيينمنإذابهالاحتجاجافيفلابد

منواحدجوابأي"واحد":قولهإلىمضاف""جواب:وقوله

.المتعددةالاصولتلكعلىبالفرقبالقدحالاعتراضاتتلك

الشننعنحائداالدليليجيأنالوضعفسادالقوادحمن597

عديلمنوالإثباتوالنفيوالتسهيلللتوسيعكالأخذ697

يجيءأن"هوبأنهالمؤلفوعرفه،الوضعفسادالقوادحمنأنيعني

ترتيبفيالدليللاعتبارالصالحةالطريقأيالسنن("عنحائداالدليل

)2(،نقيضهأوالحكمذلكلضدصالحايكونكأن)1(وذلك،عليهالحكم

أمثلة:بأربعةلذلكالمؤلفومثل

)1(ط:بان.

)2(ط:تقليله.
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الزكاة:الحنفيةقول:ومثاله،التضييقمنالتوسيعأخذ:الاول

كالديةالتراخيعلىفهي،المسكينحاجةلدفعالارفاقوجهعلىواجبة

موجبمنتوسيعهوالذيالتراخياخذالدليلهذاففي،العاقلةعلى

إخراجتعجيليقتضيحاجتهدفعلانالمسكينحاجةدفعوهو،التضييق

.تاخيرهلاالزكاة

عمداالقتل:الحنفيةقول:ومثاله،التغليظمنالتخفيفأخذ:الثاني

التخفيفاخذالدليلهذاففي،كالردةكفارةفيهتجبفلاعظيمةجناية

الجناية.عطمهوالذيالتغليظموجبمنالكفارةسقوطهوالذي

عدمفيالشافعيقول:ومتاله،الاثباتمنالنفيأخذ:الثالب

فلاالرضاسوىفيهيوجدلمبيعهو:بالمعاطاةالمحقراتبيعانعقاد

نفيهوالذيالنفيأخذالدليلهذاففي،المحقراتغيرعلىقياساينعقد

البيعانعقادمناطالرضالان،الرضاوهوالاثباتموجبمنالبيعانعقاد

.انعقادهعدملا

البيعبانعقادالمالكيةقول:ومثاله،النفيمنالاثباتأخذ:الرابع

الدليلهذاففيفينعقد،الصيغةفيهتوجدلمبيعهو:بالمعاطاةمطلفا

الصيغةعدمهوالذيالنفيموجبمنالبيعانعقادهوالذيالائباتأخذ

.للانعقادلاالانعقادلعدممناسبالصيغةعدملان

منالتوسيعكأخذ:أيالمنافيالمقابل"ب"العديلالمؤلفومراد

التخفيفعديلأنعرفتوقد،وهكذاالتضييقوهولهالمنافيمقابلهأيعديله

الطريق.السينبفتح"الشننو"،كالعكسالاثباتالنفيوعديل،التغليظ
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فهماوغيرهاالعللعلىيردانبعدهوالذيالقادحهذاأنواعلم

بالدليل.المؤلفعبرولذا،غيرهأوكانقياسامطلقاالدليلفيقادحان

المطاعحديثهأووالذكربالإجماعالوصفاعتبارمنه797

....................القياسبذاالحكمبناقض897

بإجماعاعتبارهثبتالجامعالوصفكونالوضعفسادمنأنيعني

وأالمستدلقياسفي،ضدهأوالحكمنقيضفيسنةأوكتابنممنأو

وذسمبعالهز:الحنفيةقول:ذلكفيبالنصاعتئارهمثال.الأدلةمنغيره

علةالشارعاعتبرهاالسبعية:فيقال.كالكلبنجساسؤرهفيكونناب

يأسنورفيهاأخرىلىوا،فامتنعكلبفيهادارإلىدعيحيثللطهارة

.(")1سبع"السنور:فقالذلكعنفسئل،فأجابهر

لعدمكلبفيهاداردخولمنامتناعهيكونأنيحتمل:قيلفإن

لنجاسته.لاالملائكةدخول

نأمن)2(القياسكتاباخرفيللمؤلفيأتيماهو:فالجواب

)1(

)2(

،(1/831):والحاكم،(1/63):لدارقطنيوا،83(43رقم41/58):احمدخرجهأ

الدارقطني:قال-.عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن)1/924(:والبيهقي

."الحديثصالحوهوزرعةابيعنالمسيببنعيسىبهتفرد"

عنتفردالمسيببنوعيسىيخرجاهولمصحيححديث"هذا:الحاكموقال

الملقن.وابنالعيددقيقابنوصححه."قطيجرحولمصدوقانهإلازرعةأبي

"الضعفاء":فيوالعقيلي)89(،رقم"العلل"فيكماابوزرعةضعفهلكن

.(445-447)1/:المنير"انظر"البدر.وغيرهم378()3/

.08()9رقمالبيت
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:يقولحيثالاحتمالفيهيكفيالمثال

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشأن

فيالشافعيبقول(1")الشرح"فيالمؤلفلهمثللاجماعباواعتباره

.الاستجمار)2(كأحجارفيثلثمسحهو:الوضوءفيالرأسمسحتثليث

علىالمسحفيالتثليثلعدمعلةبالاجماعالشارعاعتبرهالمسح:فيقال

.")3(قيل"فيما:بقولهالاجماعهذاحكىنهإلا؛إجماعاينلثلافانهالخف

والمراد،القرانالذكر"ب"ومراده.تثليثهعدمعلىيجميعلمأنهوالظاهر

ظرفية."بذا":قولهفيوالباء،نقيضوأضدمنينقضهما"لحكماقضبنا"

الأساسبصخةجوائه...............

المستدليجيبأنهوالوضعبفسادالقدحجوابأنيعني

جهتين،لدليلهأنيبينبأنوذلك،صحيحدليلهأيأساسهبأنالمعترض

استدلالهوانما،دليلههيتكنولمحكمهلنقيضتصلحإحداهما

الامثلةفيبهالقدحردومثال.الوضعفساديلحقهالاالتيبالاخرى

الزكاةإخراجفيبالتراخيقوليإن:مثلاالحنفيئيقولأنهو:المتقدمة

لدوقد،بالمالكالرفقمنخذتهوإنما،الفقيرحاجةسدمنآخذهلم

عينمنالاخراجتكليفهوكعدم،مالهخيارأخذكعدمبهالرفقعلىالشرع

لمعمداالقتلفيالكفارةبعدمقولي:أيضاالحنفييقولوكأن.المال

)1(

)2(

)3(

.)2/922(

."العشر"فيومثله،الاستنجاء:ط

السابق.المصدر
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أخرىعقوبةلهالقتلأنمنخذتهنماوإالقتلفيالجنايةعظممنآخذه

بأنقولي:مثلاالشافعييقولوكأن.القصاصوهيالكفارةمنأعظم

وانما،الرضاوجودمنآخذهلمبالمعاطاةينعقدلاالمحقراتفيالبيع

البيعبانعقادقولي:المالكييقولوكأن.الصيغةوجودعدممنأخذته

الرضاوجودمنخذتهوانما،الصيغةعدممنآخذهلممطلقابالمعاطاة

تكوتأنإلا>:تعالىقولهإليهيشيركماالبيعانعقادمناطهوالذي

.[92]النساء/<منكلتراضعنتجرة

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف997

الدليلمخالفةوهو،الاعتبارفساديسمىنوعاالقوادحمنأنيعني

بالقادحفيهمقدوحفهوالنصخالفدليلفكل،سنةأوكتابمنلنص

لا:الحيواناتفيالقرضيمنعمنقول:ومثاله.الاعتبارفسادالمسمى

هذا:جوازهيرىمنفيقول.المختلطاتعلىقياساانضباطهلعدميجوز

وردبكزااستسلفلمجمأنهمن:")1(مسلم"صحيحفيثبتبمامعترض!

منقول:أمثلتهومن.قضاء"أحسنهمالناسخيار"إن:وقال،رباعيا

اليهاالنظرلحرمةيجوزلا:الموتبعدلزوجتهالزوجغسلمنعيرى

غسلفيالسكوتيللاجماعمخالفبأنهفيعترض،الاجنبيةعلىقياسا

ذلكفييقدحالسكوتيالإجماعهذافانعنهما،اللهرضيفاطمةعلي

ومراده،"دعا"فاعل""كل:وقوله،سميمعناه"دعا":وقوله.الدليل

.الأصولعلمحفظمن"وعىمنب"

.تقدموقد(0061)رقم(1)
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يثتقىمما[لوجهذاوكوثهمطلقاأخمقهذ[منك1وذ008

قولين:علىالاعتباروفسادالوضعفسادبينلنسبةافياختلفنهايعني

مطلقا،اخصالوضعوفساد،مطلقااعئمالاعتبارفسادان:الأول

كلامظاهروهوالامدي)1(،قولوهذا،المطلقالعمومبينهمافالنسبة

الاعتبارفاسدالوضعفاسد)3(فكلوعليه")2(الجوامع"جمعفيالسبكي

الوضعصحيحيكونقدالدليللان،الوضعفاسدالاعتبارفاسدكلوليس

كمالهالمخالفالنصهوخارجامرإلىبالنظرالاعتبارفاسدكانوإن

لفسادفيهالبعيدشارةوإ،الاولبالشطرالمؤلفمرادوهذا)4(.تقدم

بينا.كماالاعتبارلفسادالقريبواشارة،الوضع

واختاره؛وجهمنوالخصوصالعمومبينهماالنسبةان:الثاني

فيالمؤلفاختياروهو،عميرةالدينوشهاب(،)الانصاريزكريا

غيرعلىالدليلكانإذافيمايجتمعانانهما:وإيضاحه"الشرح")6(.

وينفرد،إجماعااونصاخالفانهمععليهالحكملترتيبالصالحةالهيئة

عليهالحكملترتيبماالصالحةالهيئةعلىالدليلكانإذافيماالاعتبارفساد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.3(4/72):"ملاحكاا"

(2/423).

.دفسا:لأصلا

المثالين.من:طفيبعده

.(133)ص/:"الوصول"غايةانظر

/2(-232)233.
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الدليلكانإذافيمافقطالوضعفسادوينفرد.إجماعاونضاخالفلكنه

إجماعا.ولانصايخالفلمأنهمع،الصالحةالهيئةغيرعلى

العمومإلىعائد""كونهفيوالضمير،يختارأي("ينتقى"مما:وقوله

العمومكونأيأخصق"هذامن"وذاك:قولهمنالمفهوموالخصوص

منوالخصوصالعموميعني.صاحبهأي"الوجه"ذابينهماوالخصوص

.يختارمماوجه

خيزوالتلتقديئم1لهكانيضيزلابالمنعوجمغة108

فأكثرمقدمةمنعمعهيجمعأنلهالاعتباربفسادالمعترضأنيعني

،ممنوعتنضبطلاالمقوماتإنقولك:مثلالكيالمايقولكأن،لدليلامن

،الاغراضفيهتختلفلماالمستوعبةالكاشفةبالاوصافتنضبطهيبل

كما"مسلم"صحيحفيثبتلماأيضامخالفقلتالذيذلكأنمع

معا.والعقلبالنقلللدليلإبطالالاعتباروفسادالمنعبينفالجمع،تقدم

قذمذلكفيسواءأنهيعنيوالتأخير"التقديمله"كان:وقوله

والتحقيق.لامراعكسأوالاعتباربفسادلاعتراضاعلىبالمنعلاعتراضا

الاعلى،لىإالادنىمنالترقيفيهلانبالمنعالاعتراضتقديمينبغيالذيان

الاضعفلان؛الاضعفبعدالاقوىذكرفيللفائدةالكلاممحسناتمنوهو

الأضعففذكر؛الاقوىقدملوأما،الكفايةتامغيرأوكافغيريكونقد

.()1"الشرح"فيالمؤلفأشارذكرناالذيهذاوالى،الجدوىقليلبعده

)11/2(-233)234.
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سندفيالطعنمنها؛بأموريكونلاعتبارابفسادلاعتراضاوجواب

الطعنومنها،ذلكونحووالانقطاعوالوقفكالإرساليضعفهبماالنمق

ومنها،لهالناقلينسندبتضعيفظنياكانإذالهالمخالفالاجماعفي

ذلك.غيرومنها،منهقوىأوأالقوةفيلهثلمماآخربنصللنصالمعارضة

للأصلىعفةوجودمنغالنقلفيكماالقوادحمن208

وجودمنع:الاصولاهلعنالمنقولةالدليلفيلقوادحامنأنيعني

هيالتيالقطععلة:حنيفةأبيكقول،الفرعفيعليهالمقيسالأصلعلة

.سارقغيرلانهالقبورنباشهوالذيالمقيسالفرعفيتوجدلمالسرقة

علةايإليهوالمضافالمضافبينداخلة"للأصل"فيواللام

وتقرير.الفرعفي:تقديرهعليهالمقامدلحذفالكلاموفي،الاصل

.الفرعفيالأصلعلةوجودمنعالمنقولةالقوادحمن:المعنى

المعؤ4هووقدخهبهئعفلماعليةومنغ308

يعني،عليهالمعولأي""المعولعلىأيضاالقوادحمنأنيعني

،المستدلبهعللالذيالوصفعليةالمعترضمنع:الاصحالمعتمد

العلة.بتصحيحالمطالبة:أيضاالقادحهذاويسمى

الكيل.الرباطعامعلة:مثلاالحنبليأوالحنفييقولأن:ومثاله

لوجودالرباعلةهوالكيلننسلملا:مثلاالشافعيأوالمالكيفيقول

الخوفهو:القادحبهذاالاعتراضووجه.كالحفنةفيهكيللافيماالربا

عليهيعترضلاأنهعرفلوالاوصافمنشاءبماالمستدليتمسكانمن

العفية.بعدم
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حظلاولكنلأمرينلفظيحتملاأنالتقسيئمويقدخ408

بالواردبعضهمعندوليسواحدبأمبرعلةوجوذ508

يحتملأنوهوالتقسيميسمىنوعاالعلةفيالقوادحمنأنيعني

المعانيتلكبينمترددايكونبحيثأكثرأومعتيينالدليلفيموردلفظ

واحدفيالحكمعلةوجوديمنعالمعترضلكن،السواءعلىالمعنيينأو

.المحتملاتتلكمن

:المعترضفيقول.النيةفيهافتجبقربةالطهارة:قيللوما:لهومثا

الشرعي،الوضوءهيالتيالمخصوصةوالأفعالالنظافةيحتملالطهارةلفظ

المحتملينأحدعنقربةالكونهيالتيالعلةفانتفتقربةليستوالنظافة

النظافة.وهوالطهارةفي

فيللمشتريالملكثبوتعلىاستدللوماالقادحهذاأمثلةومن

:المعترضفيقول.أهلهمنالصادرالبيعهوالذيسببهبوجودالخيارزمن

والثاني:،بخيارولولبيعامطلق:أحدهما؛مرينأيحتمللمذكوراالسبب

علته.هيالتيالملكسببيةعنهتنتفيمنهماوللاوا.فيهشرطلاالذيالبيع

فيهوجد:للماءالفاقدالصحيحالحاضرفيقيللوما:امثلتهومن

تعذر:المعترضفيقول.التيممفيجبالماءتعذروهو،التيممسبب

والعلة،تعذرهمطلقومنها،والمرضالسفرمنهالامورمحتملالماء

.التعذرمطلقفيمفقودةالتيممأباحتالتي

المستدلعندالمرادهوليسالممنوعبانصرحالمحليأنواعلم
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الممنوعكونفجؤزالعضدوخالفه.)1(ممنوعغيرالمستدلعندوالمراد

.المراد)2(هو

ممنوعاأحدهمايكونأنالتقسيمشروطمنليس:)3(القرافيوقال

أحدهماعلىيردالذيلكن،مسلمينيكوناأنيجوزبل،مسلماوالآخر

يجوزلاأنهخلافولا.معنىللتقسيميكنلموإلاالآخرعلىيردماغير

ممنوعين.يكوناان

يأبواردليسالتقسيمأنيعنيبالوارد"بعضهمعندوليس":وقوله

المعترضبينإذاقبوله)4(السبكيواختار،الاصوليينبعضعندمقبول

لاتلاحتمااتساويفيبهالقدحومحل،بينهااللانظترددالتيالمحتملات

النصعلىالكلامعندتقدمكماملغىالمرجوحالاحتماللانتقدمكما

.والظاهر)5(

باستشهادفيهالالهورأوالمرادفيبالوضعجوابه608

نأالمستدليبينأنفجوابهبالتقسيمبالقدحالقولعلىأنهيعني

منغيرهدونوحددهالمستدلبهأرادالذيالمعنىفيموضوعاللفظ

غيرهمنفيهأظهرأنهأو،لغوياأو،عرفياأو،شرعياوضعاالاحتمالات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

333(.)2/:الجمععلىشرحهفي

.235()2/:"النشر"فيذكره

.3(60)4/:"الاصول"نفائسفي

.333()2/:"الجمع"في

.277()ص/
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ناهذامنفظهر.فيهظهورهاولهوضعهعلىاستدلالهاياستشهادهمن

وأ،الامرنفسفيالاستواءالقادحهذافيالمشترطبالاستواءالمراد

.الظهورتبيينالاستواءينافيفلاواذا؛المعترضعندأو،الظاهربحسب

رجعاالاعتراضقالأترأومعاوالمنعوللمعارضة708

الحاجبابنعندراجعالمتقدمةالقوادحبجميعلاعتراضاأنيعني

فأكثرمقدمةمنعبالمنعفالمراد)1(،المعارضةأوالمنع:هماأمرينإلى

فمثال.يقاومهبدليلالدليلمعارضةبالمعارضةوالمراد،الدليلمن

.ممنوعالرباعلةالكيلكون:الحنفيأوللحنبليمثلاالمالكيقولالمنع

فيثبتلماالمحرمنكاحبجوازالمستدلقولالمعارضةومثال

وهوميمونةتزوجع!يمالنبيأنعباسابنحديثمن"الصحيحين")2(

منرافعوأبيميمونةعنثبتبمامعارضهو:المعترضفيقول.محرم

سفيرهماوابورافع،القصةصاحبةوميمونة.)3(حلالوهوتزوجهاانه

وهوالمنعإلىراجع)4(السبكيوعند.عباسابنمنبهاأعلمفهما،فيها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(178)3/:"شرحهمع-"المختصرانظر

.(0141)رقمومسلم،()1837رقمالبخارياخرجه

()عن114)1رقممسلموفي.حسنحديث:وقال84()1رقمالترمذياخرجه

.حلالوهوتزوجهاع!يواللهرسولانالحارثبنتميمونةحدثتنيالاصمبنيزيد

رافع.أبيلحديثقويشاهدوهو."عباسابنوخالةخالتيوكانت:قال

.335(334-)2/:""الجمع
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تجوزخلومانعة)1(الحاجبابنقولفيو"أو"الاخير""أو:بقولهمراده

والمعارضة،وحدهالمنع:وهيثلاثإذاالاعتراضفصور،الجمع

معا.وهما،وحدها

سبيلافلاالحكايةدونلدليلا1يلحقوالاعتراض808

لاالمستدلدليليلحقإنمامعارضةأوكانمنعاالاعتراضأنيعني

حكاهاالذيأنتستلزملاالاقوالحكايةلان؛المسألةفيقوالالأحكايته

مكدوبةإنهاحيثمنالحكايةعلىالاعتراضيتوجهنعم.بصحتهايقول

الحكاية.اعتراضإلىأيسبيلا""فلا:وقوله.عنهحكيتمنعلى

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشتن908

علىالفرضبمجردفيهللاكتفاءعليهيعترضلاالمثالأنيعني

القاعدةإيضاحالمثالمنالمرادلان؛الاحتمالوبمطلقالصحةتقدير

.القاعدةلتصحيحلأنهصحيحايكنلمإذايعترضفانهالشاهدبخلاف

."تسمعلموإلامعارضةاومنعإلىراجعة"الاعتراضات:قولهيعني(11
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خاتمة

.القياسلكتاب:أي

ينبنيعليهنصمنللحكميكنلمإذامفروضوهو081

فرضأنهنصفيهايوجدلمالتيالمسألةفيالقياسحكمأنيعني

واسشدل،واحدإلايوجدلمإنعينوفرض،المجتهدينتعددعندكفاية

!زرا(الاتصرياؤلى>فاعتبروأ:تعالىبقولهفرضيتهعلىالاصوليون

.بنظيرهالنظيراعتبارمعنىفيهلان]الحشر[

القويلمنضربعلىإلأوالجليلللغوثينتميلا811

ومعنى.تعالىالله:وبالجليل!يم)1(،النبي:بالغوثمراده

فلا،الرسولإلىولااللهإلىينسبلابالقياسالثابتالحكمأن:البيت

إلا،منصوصلامستنبطلانه؛رسولهقالهأوقالهاللهإن:تقولأنيجوز

ذلكيقصدبأنالتأويلمننوعأي"ضرب"علىلهمانسبتهكانتإذا

الاصلبحكمالمقيسالفرعحكمعلىدلالسنةأوالكتابنصأنالقائل

عليهالمقيس

والقطبالغوث"ولفط:77(/1):"المسائل"جامعفيتيميةابنالاسلامشيخقال)1(

والتابعينالصحابةمناحدبهتكلمولا،سنةولاكتاببهينطقلمالبشرحقفي

تعالى،اللههوالاطلاقعلىالمستغيثينغياثبل،المعنىهذافيبإحسانلهم

مع"جانظرواهـ،["9/]الانفال<!مفاستجابرباكملتستتغيثونإذ>:قالكما

.(2769/و،11/437):"الفتاوىو"مجموع،بعدها(فما64-)2/:"المسائل
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والزسولالإلهوشزعةالأصولمنمعدودوهو812

فيتقدمكماالفقهأصولأي،الاصولمنمعدودالقياسأنيعني

"..الاجمالدلائل"أصوله)1(:المؤلفقولفيالفقهأصولتعريف

)2(.الحرمينلامامخلافامنها،فهوإجماليدليلوالقياسأي،إلخ

القياسن5ومعنا،الاصولعلىعطفابالجرهو"الاله"شرعة:وقوله

أنهبمعنى،الدينمنأنهيعني،الرسولوشرعاللهشرعمنأيضامعدود

قولهفيبهمأمورلانهالدينمنإنه:الاصوليونقالوإنما،بهمتعبد

.]الحشر[اقيتصحرج(يهاولىفاغحبروأ>:لىتعا

بحثاالصغرىدليلفيأنمن")3(البينات"الآياتفيذكرهوما

القياسعلىتدلفلاالاتعاظالآيةفيبالاعتبارالمراديكونأنلجواز

أريدوإنالايةبأنالمحققينبعضردهفقد؛)4(الظاهريةبذلكجزموكما

مثلعنالنهيعلىتدلقطعافإنهاالنضير،لبنيوقعبماالاتعاظبها

بجامع.بنظيرهالنظيرإلحاقبعينهوذلك،عقوبتهممثلمنحذرافعلهم

استبنعكسهوبالخفئيجليبظنولوفارقينفيفيهما813

والخفيالجليتعريففيالعلماءأقوالفيالمؤلفمنشروعهذا

الفارقنفيكانماهوالجليالقياسأن:البيتومعنى.القياسمن

)11

)21

)31

)41

.!)16رقمالبيت

الاجمالية.الفقهادلةمنيعدهلمإذ78!/)1:""البرهانفي

/4(916!.

.85!8481-)2/:"الفحول"إرشاد:انظر
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قويا.ظنامظنوئاأوفيهبهمقطوغاوالاصلالفرعبينالمؤثر

الراكدالماءفيوصبهإناءفيالبولإلحاق:بهالمقطوعفمثال

منعفيبالعوراءالعمياءإلحاق:المطنونومثال.الكراهيةفيفيهبالبول

.(1)تقدمكماالتضحية

الخفيالقياسأنيعني"استبنعكسه"وبالخفي:المؤلفوقوله

القتلكالحاققويااحتمالامحتملافيهالفارقكانماهوالقولهذاعلى

باحتمالالفرقلان؛القصاصوجوبفيبالمحددبالقتلكالعصابالمثقل

فعل""استبن:وقوله.الضعفشديدغيراحتمالامحتملللتأديبالمثقل

علمه.إذاالامراستبانمنأمر

رويمماواضحذينوبينيستويدأبابالشبهالخفيكون814

القولهذاوعلى،والخفيالجليالقياستعريففيثانقولهذا

فاذا.خفيوقياس،واضحوقياس،جليقياس:وهيثلاثيةفالقسمة

هذاقبلالبيتفيتقدمماهوالجليالقياسأن:البيتفمعنىذلكعرفت

الشبهقياس:هوالخفيوالقياس،إلخ"..فارقنفيفيه"ما:قولهفي

علىبالمثقلالقتلكقياسبينهماما:هوالواضحوالقياس،المتقدم

الجارخبرهمبتدأ"كون":وقوله.القصاصوجوبفيبالمحددالقتل

."روي"مماهوالذيوالمجرور

عرفاقدأدوقفساوأولىالخفاوذووواضخالجليقيل815

.(41)5رقمالبيتعند(1)
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والخفي،،والواضح،الجليالقياستعريففيثالثقولهذا

الاولىقياس:هوالجليالقياسإن:قالالعلماءبعضأن:البيتومعنى

لى<فماتقلفلا>:قولهفيالتحريمفيبالتافيفالضربكإلحاق

إحراقكالحاقالمساويقياس:هوالواضحالقياسنو.23[]الاسراء/

أقصذيآسندصنائذينإن>:تعالىقولهفيالتحريمفيبأكلهاليتيممال

الأدونالقياس:هوالخفيالقياسنو.الاية01[]النساء/<اليتمى

فيالبرعلىالتفاحكقياسإلخ"فالادونظنيةتكن"وان:قولهفيالمتقدم

الطعم.بجامعالرباحرمة

وقوله:.متعاطفةمبتداتالخفا("وذووواضح"الجلي:وقوله

المرتب؛والنشراللفسبيلعلىمتعاطفةأخباردون"مساو"أولى

وقوله:.الثالثخبروالثالث،الثانيخبروالثاني،الاولخبرفالأول

كقول.الوزنلضرورة""أدونوتنوين.العاطفبحذفمعطوف"مساو"

."عنيزةخدر":(1)القيسامرىء

سئمعاقدعفةفقيسفيهجمعاقدعلةت1بذوما816

الفرعبينالجامعأنوهو،علتهباعتبارللقياساخرتقسيمهذا

وأبالذاتمناسباكانسواءالعلةقياسفهوالعلةنفسكانإنوالأصل

بالعلةفيهالجمعلأن،الشبهيتناولالتقسيمهذافيالعلةفقياس،بالتبع

والبيت:.معلقتهفي)1(

عنيزةخدرالخدردخلتويوم
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فيالمذكورالعلةقياسمنأعمهناالعلةفقياسبالتبعمناسبتهاكانتوان

إلخ.(")1..العلةقيسأمكن"وحيثما:قوله

التيالعلةبجامعالخمرعلىقياساحرامالنبيذ:العلةقياسومثال

حكمهاوثرهاأوبلازمهابلالعلةبغيرالجامعكانإنوأما،الاسكارهي

بقوله:الاشارةواليهالدلالةقياسفهو

زسمكمافحكفهافأثرلزمالذيالدلالةذيجامغ817

فأثرهاالعلةلازمهوفيهالجامعكانماهوالدلالةقياسأنيعني

فحكمها.

المطربةالشذةبجامعكالخمرحرامالنبيذ:بلازمهاالجمعفمثال

.للاسكارلازمةلأنها

كالقتلالقصاصيوجببالمثقلالقتلبأثرها:الجمعومثال

عدوانا.عمداالقتلهيالتيالعلةأثروهو،الاثمبجامعبمحذد

بهقتلهمعلىقياسابالواحدالجماعةتقطع:بحكمهاالجمعومثال

العلةحكموهوعمدغيركانحيثذلكفيعليهمالديةوجوببجامع

ومن.الثانيةفيمنهموالقتل،الاولىالصورةفيمنهمالقطعهيالتي

،الطلاقعلىللظهارقياساطلاقهصحمنظهاربصحةالحكم:أيضاأمثلته

الذي":وقوله.العلةنفسلاللطلاقالاهليةهيالتيالعلةحكمالطلاقانمع

.المذكوراتبينالترتيبيقتضيبالفاءوالعطف،العلةلازميعني"لزم

.74()1رقمالبيت()1
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الفارقبنفيالجمعدعيلماحققعنهم[لأصلمعنىقياس818

المناطتنقيحفيإيضاحهتقدمالذيالفارقبنفيالالحاقأنيعني

معنىفيبالقياسالاصطلاحفيالمعروفهو)1(الموافقةطفهوموفي

وقوله:.فيبمعنى"الاصلمعنىقياس":قولهفيفالاضافة،الاصل

(""لما:قولهفيواللام،(""حققهوالذيالامرلفعلمقدممفعول""قياس

للمفعولالصنيللفعلالثانيالمفعولهوو"الجمع"ب"حقق"تتعلق

ومثاله:،"ب"الجمعيتعلق"الفارق"بنفي:وقوله.""دعي:هوالذي

بنفيالكراهةفيفيهبالبولالراكدالماءفيوصبهإناءفيالبولإلحاق

الاربعة.أنواعهمثلةقدمناوقد،بينهماالمؤثرالفارق

426(.انظر)ص/82،)1(
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الإستدلإلكتاب

مرين:أعلىالاصوليينعرففيويطلق،لدليلاطلبلغةلاستدلالا

غيرهما.أوإجماعأونصمنمطلقاالدليلإقامة:أحدهما

والقياسوالاجماعوالسنةالكتابغيرالدليلمنخاضنوع:والثاني

هنا.المرادوهو

والتمثيلىبالإجماعوليسالدليلمنبالنصليسما981

كتابولابسنةليسالذيالدليلهوهناالمذكورالاستدلالأنيعني

بقياسالمعروفالاصوليالقياسبالتمثيلدهومر،قياسولاإجماعولا

والاستدلال.إلخ")1(معلوم"بحمل:قولهفيتعريفهالمتقدمالفقهاء

المرسلة،والمصالح،الصحابةومذاهب،المنطقيكالقياسالمذكور

ذلك.وغير،الذرائعوسد،والعوائد،والاستقراء،والاستصحاب

................والعكسالمنطقيقياشمنه082

قياس:قسمانوهوالمنطقيقياسفيهيدخلالاستدلالأنيعني

استثنائي.وقياس،اقتراني

بمادتهاأيبالقوةمذكورةفيهالنتيجةتكونأن:الاقترانيوضابط

فيومثاله.المتصلةوالشرطياتالحملياتفييكونوهو،صورتهادون

الشكلمنينتج،النيةفيهاتشترطقربةوكلقربةالوضوء:الحمليات

.631()رقمالبيت(1)
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القياسفيبمادتهامذكورةالنتيجةوهذه.النيةفيهتشترطالوضوء:لاولا

ومحمولها،الوضوء:قولناأعني،الصغرىالمقدمةموضوعموضوعهالان

النية.فيهاتشترط:أعنيالكبرىمحمول

كانتوضوءاالطهارةكانتكلما:المتصلةالشرطياتفيومثاله

أيضا:الاولالشكلمنينتج،النيةفيهااشترطتقربةكانتوكلما،قربة

النية.فيهااشترطتوضوءاالطهارةكانتكلما

القياسفيمذكورةفيهالنتيجةتكونأن:لاستثنائياالقياسوضابط

وشرطيمتصلشرطي:قسمانوهونقيضهاأوهيوصورتهابمادتها

ومنلزوميةمتصلةشرطيةمنالمركبأعنيالمتصلفالشرطي.منفصل

هما:فالمنتجان،اثتانويعقماثتانمنهاينتجأربعة:ضروريةاستثنائية

نفييقتضياللازمنفيلان،المقدمنقيضينتجفانهالتالينقيضاستثناء

الملزوموجودلان،التاليعينينتجفانهالمقدمعينواستثناء،الملزوم

.اثلازموجوديقتضي

المقدمعينينتجلافإنهالتاليعيناستثناء:هماالعقيمانوضرباه

لافإنهالمقدمنقيضواستثناء،الملزوموجوديقتضيلااللازموجودلأن

.اللازمنفييقتضيلاالملزومنفيلان،التالينقيضينتج

حيوانا،لكانإنساناهذاكانلو:قولكالمذكورالاستثنائيومثال

.إنسانغيرفهو:أنتج،حيوانغيرلكنه:فقلتالتالينقيضاستثنيتفلو

أفا.حيوانفهو:أنتج،إنسانلكنه:فقلتالمقدمعيناستثنيتلووكذا

لأنإنسانا؛كونهينتجلم،حيوانلكنه:فقلتالتاليعيناستثنيتلو
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فقلت:المقدماستثنيتلووكذا.الاخصقوجوديقتضيلاالاعموجود

الاعم.نفييقتضيلاالاخصنفيلان؛شيئاينتحلم،إنسانغيرلكنه

:أقسامثلاثةفهوالمنفصلالشرطيأما

المعروفةالحقيقيةالمنفصلةالشرطيةمنالمركبهو:الأول

ماوهي،مساويهماأوالنقيضينمنالمركبةوهي،والخلوالجمعبمانعة

كلعينفاستثناء،معاوالعدمالوجودفيطرفيهابينوالتنافرالعنادكان

الآخر،عينينتحمنهماكلنقيضواستثناء،الاخرنقيضينتحطرفيهامن

غيرهو:أنتج،زوجلكنه:قلتفلو،فردوإمازوجإماالعدد:كقولك

غيرلكنه:قلتولو.زوجغيرهو:أنتجفرد،لكته:قلتولوفرد،

.زوجهو:أنتج،فردغيرلكنه:قلتولو،فردهو:أنتج،زوج

فقطالوجودفيالقضيةطرفيبينالتنافرفيهكانماهو:الثانيالقسم

منتتركبوهيلمحخلوالمجوزةالجمعمانعةمنالمركبوهو،لعدمادون

،اثنانويعقماثنانمنهاينتحأربعةوضروبها،نقيضهامنوأخصقضية

واستثناء،التالينقيضينتحفانهالمقدمعيناستثناء:فهماالمنتجانأما

نقيضهمااستثناءهما:والعقيمان.المقدمنقيضينتحفانهالتاليعين

بيضإمااللون:قلتلوما:مثاله.للخلومجوزةلانهاينتجانلافانهما

لكته:قلتولوأسود،غير"أنتج،أبيضلكته:قلتفلوأسود،واما

أسودغيرأوأبيضغيرلكنه:قلتلومابخلاف.أبيضغير:أنتج،أسود

ينتح.لمفانه

دونفقطالعدمفيالقضيةطرفيبينفيهالتنافركانماهو:والثالث
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منهاينتجأربعةوضروبها،للجمعالمجوزةالخلومانعةوهيالوجود،

قبله.فيماالمنتجانوهمااثنانمنهاويعقم،قبلهفيماالعقيمانوهمااثنان

نقيضها.منوأعمقضيةمنتتركبأنهاللجمعالمجوزةالخلومانعةوضابط

استثنيتفلوأسود،غيروإماأبيضغيرإماالجرم:قولكقياسهاومثال

لووكذلك،أسود""غيرعين:أنتح،أبيضهوالذي"أبيض"غيرنقيض

أما."أبيض"غير:أنتح،أسودعينهوالذيأسود""غيرنقيضاستثنيت

"غيرلكنه:قلتلوكما،ينتجلافانهالطرفينمنواحدعيناستثنيتلو

ينتجلم"ابيض"غيرلكنه:قلتلووكذا،"أبيض"غير:ينتجلم،أسود"

."سوداغير"

العكس،قياسالاستدلالمنأنيعني""والعكس:المؤلفوقول

ومثاله:،العلةفيلتعاكسهمالمحلهلمعاكسالحكمعكسإثبات:وهو

وضعهالوأرأيتم":!ي!قالاجر؟فيهاولهشهوتهاحدنايأتيا:مسلمحديث

الوزرثبوتهوهناالمذكورفالحكموزر؟")1(.عليهأكانحرامفي

حلالفي)2(الوضعهوالذيالاجرثبوتومحل،الأجرثبوتوعكسه

تعاكسهماوإيضاح.حرامفيالوضعهوالذيالوزرثبوتلمحلمعاكس

.حلالفيالوضعالأجروعلةحرامفيالوضعالوزرعلةأن:العلةفي

بقياسكقليلهالوضوءينقضلاالقيءكثيرإن:المالكيةقولومنه

الاستدلالقومومنع،قليلهنقضكثيرهنقضلماالبولعلىالعكس

.-عنهاللهرضي-ذرأبيحديثمن(001)6رقممسلمأخرجه()1

بعدها.ماوكذا،وضعهالو:ط)2(
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نأيعني"ليسدونالشرطفقد"ومنه:المولفوقول.)1(العكسبقياس

تقدمكماالمشروطالحكمعدمعلىيدلفانهالشرطعدمالاستدلالمن

إلخ."الشرطانعداممن"ولازم:قولهفي

اقتضىماأومانعوجوذكذايرتضىمماالمدركانتفاثئم821

الذيدليلهأيالحكممدركانتفاء:الاستدلالأنواعمنأنيعني

الدليلوجودفعدم،يجدهفلمالتامالبحثالمجتهدعنهبحثبانبهيدرك

لاكثرونافيهوخالفالمولفمرادهذا،الحكمنتفاءباظنايفيدالحكمعلى

الحكم.انتفاءالدليلوجدانعدممنيلزملا:قائلين

منالمانعوجودأنيعني"اقتضىماأومانعوجود"كذا:وقوله

فوجود،القصاصفيكالابوةالحكمعدمعلىيدللانهالاستدلالنواع

بالكسر--المقتضي"قتضى1ب"ماومراده،الحكمانتفاءعلىدليلالمانع

لماالحكموجودعلىدليلللحكمالسببوجودأنيعني،السببوهو

قائلين:الاكثروخالف،المسببوجوديقتضيالسببوجودأنمنتقدم

عينإذاإلادليلايكونولادليلدعوىبلدليلاذلكمنشيءليس

لانهإلأالشرطوكذلك،وجودهماوبينوالمانعالسببأيالمقتضي

.فقدهبيانيلزمه

جهةمنبهماالاستدلالعرفإنمامثلاوالسببالمانع:قيلفان

ونصغيربأنهحذالذىالاستدلالأنواعمنذلكيعدفكيفالشرع

.(2052/):"النشر"انظر(1)
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؟قياساوإجماع

ثبوتاستدلالاكونهفييشترطذلكبأنالقولعلىأنهفالجواب

فلاوالقياسوالإجماعالنصقبغيرالشرطفقدأووالمانعالمقتضيوجود

وأإجماعأوبنصذلكثبتولواستدلالبأنهالقولعلىوأما،إشكال

.قياسولاإجماعولانصغيرإلخالمانعوجودأن:فوجههقياس

للكلئيالحكمثبوتعلىبالجزئيالاستقراءومنه822

قولك:منالتتبعلغةوهوالاستقراء:الاستدلالانواعمنانيعني

الافراد!ع:الاصطلاحفيوهو.قريةقريةتتبعتهايالبلداستقريت

منهاواحدلكلالحاصلالحكمذلكأنعلىبتتبعهافيستدلالجزئية

.النزاعفيهاالتيالمخصوصةللصورةثبوتهذلكمنفيلزمفردلكلشامل

باستقراءفانهمالكمذهبفيالاحادخبرأفرادتتبع:ومثاله

.:هيكليةقاعدةعلىيستدلالاحادباخبارمالكفيهاعملالتيالجزئيات

صورةكلفيبهعملهذلكمنفيلزمبهيعملمالكافانثبتاحادخبركل

فيها.حجةالكليةتلكلكانتمعينةصورةفيالنزاعوقعلوحتى

وهووعكسه.كليةعلىبجزئياتاستدلال:الاستقراءوحاصل

بالجزئيئوالاستدلال،المنطقيالقياسهوالجزئيعلىبالكلياتالاستدلال

الفقهاءبقياسالمعروفالتمثيلقياسهوالإضافيالجزئيعلىالإضافي

بقوله:(1)"الشلم"فياشارالتقسيمهذاوإلى،الأصوليئوالقياس

.(الإيضاجمع17-)ص/(1)
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(1عقل)عندهمبالاستقراءفذااستدلكليعلىبجرئبيوان

فحقققذمتهالذيوهوالمنطقيالقباسيدعىوعكسه

جعلتمثيلافذاكلجامعجزءحملعلىجزئيئوحيث

بالاتفاقحخةفهوالشقاقذيغيريعمفإن823

غلببالذيالفردلحوقيسمىانتسبالظنالىالبعضفيوهو824

يعمأن:هوفالتام،تاموغيرتامإلىينقسمالاستقراءأنيعني

لذلكالحكمثبوتيكونبأن-النزاعأي-الشقاقصورةغيرالاستقراء

الاكثر،عندالنزاعصورةغيرجزئياتهجميعفيبالتتبعثابتةبواسطةالكلي

.العربلغةفيالمفعولونصبالفاعلكرفعفيهاحجيتهفيخلافولا

لمالتيالصورةتكونأنلاحتمالقطعيغيرهو:يقولونوالمنطقيون

تتبعوابأنهملذلكومثلوا.استقرئتالتيالأفرادلعامةمخالفةتستقرأ

فأثبتوا،المضغفيالاسفلفكهيحزكمنهفردكلفوجدواالحيوانأفراد

المضغ،عندالاسفلفكهيحركحيوانكل:هيكليةقضيةالاستقراءبهذا

يحزكفإنه،التمساحوهويستقرألملانهالكليةعنخارجفردوجدأنهمع

:)2(""الشلمصاحببقولالاشارةهذاوإلى،الاعلىفكه

والتمثيلالاستقراءقياسبالدليلالقطعيفيدولا

.الاولبالبيتمرادههوالتامالاستقراءوهذا

)1(

)2(

.وص""السلممنوالمثبت.نقل:الاصل

.(17)ص/
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يكونأنهو-:الاستقراءمنالتامغيرهوالذي-الثانيوالنوع

الخاليالجزئياتبعضفيبالتتبعإثباتهبواسطةالكليفيالحكمثبوت

يفيدللبعضالحكمثبوتيكونأنفيهيشترطولكن،النزاعصورةعن

التحقيق.علىأقلالمستقرأالبعضكانولو،الحكمعمومظن

تسعالحيضسنينأقلأنمنوغيره)1(الشافعيذكرهما:ومثاله

صرحفقد،ذلكونحوعشرخمسةوأكثره،وليلةيومأقلهنو،سنين

ومعلوم،الاستقراءهوذلكجميعفيالشافعيمستندبأنالشافعيةعلماء

لملمابالنسبةالقليلالنزرإلاالعالمنساءحالمنيستقرئلمالشافعيأن

يسميهالناقصالاستقراءأنيعنيالفرد"لحوق"يسمى:وقوله،يستقرئ

تعريففيالمؤلفعليهمشىوما،بالاغلبالفردإلحاقالفقهاء:

الاستدلال:الأصوليينعندوهو،المنطقييناصطلاحهوالاستقراء

.النزاعصورةعلىبالتتبعالمعلومالجزئياتمنالنزاعصورةماعدابحال

ظني.دليلالناقصالاستقراءأنيعني"انتسبالظنإلى":وقوله

[لبابذ[من[لأصليللعدم[لاستصحابكونورجحن825

منحتموفقاالبحثوهذائلففلمنمقعن[لبحثفصارىبعد826

اذمنالاصليالعدماستصحابكونالمالكيةعندالراجحأنيعني

انتفاء:الاصليبالعدموالمراد.حجةفهوالاستدلالبابيعني،الباب

وما>:تعالىلقوله!يمالرسولبعثقبلالامةحقفيالشرعيةالاحكام

.(141)2/:""الامفي(1)
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هوهذاالعدمواستصحاب.]ا!سراء[<،ئى"بمرسولاتجعثحتىمغدبينكثا

أي-"البحثقصارى"بعدإلابهيحتجولا،المتقدمةالعقليةالاباحة

طلبفيالجهداستفراغ:بالبحثوالمراد.يوجدفلمدليلعن-غايته

مثلاجمادىفصوم.بهالعمللوجبدليلوجدفلويوجد،ولمالدليل

منفيهأن"رجحن":قولهومفهوم.منهالذمةبراءةالاصللأنساقط

التيالأشياءفيالاصل:يقولمنمنهموالمخالفون،ذلكبخلافيقول

بأمرين:واستدلوا،المنعدليلعليهايردلم

:وقال،[4/]المائدةلهئم!هأحلماذايشلونك>:قالاللهأن:أحدهما

أطت(و>(أحل>:وقوله.[1]المائدة/<الالغم!ةلكمأطت>

عنه.مخرجوالارلالاصلهوالمنعأنمنهيفهم

التصرفيجوزولاتعالىللهملكالاشياءكلأن:الثانيوالامر

تعالى:لقولهالاباحةالاصلإن:يقولمنومنهم،إذنهبغيرالغيربملك

فالاباحةوعليه.92[:]البقرةجميعا(أ،رضىفيمال!كمضلفلددهو>

عقلية.إباحةولااستصحابافليمستشرعيةالايةمنالمفهومة

لاستناداقبلالدليلعنالبحثأنيعنيإلخ"البحث"وهذا:وقوله

يوجد.لممعناه"يلف"لم:وقوله.اتفاقاواجبالاستصحابإلى

النقلتنافىالمقدمففيالأصلذاغالبايعارضوان827

ذلكالغالبيعارضلمماالاصليالعدماستصحابمحلأنيعني

يقدم:وقيل،الغالبيقدم:فقيلعارضهفان،العدمهوالذيالأصل

."النقلتنافىالمقدم"ففي:بقولهمرادههوالخلافوهذا،الاصل
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الاختلافعلىبناءفيهاختلفمامنهاالأصلهذافروعأنواعلم

والأصلدفعهافالغالبالنفقةدفعفيالزوجينكاختلاف،لأصلاهذافي

أهلكدعاويالغالبعلىفيهالاصلتغليبعلىاتفقماومنها.عدمه

وهو،الذمةبراءةوالأصلصدقهمفالغالب،غيرهمعلىوالورعالدين

الغالبتقديمعلىفيهاتفقماومنها.خلافبلاالغالبعلىهنامقدم

البينة،صدقوالغالبالذمةبراءةفالاصلالذمةعمارةعلىالبينةكشهادة

الأصل.علىالغالبهذاتقديمعلىاتفقوقد

استصحبذاكمثليدلشرعلل!بمببثبوتهعلىوما828

مننوعسببهلوجودثبوتهعلىالشرعدلمااستصحابأنيعني

وقضيته،مئةذمتيفيلهكانت:قاللوكماحجةوهوالاستدلالأنواع

استصحابفيلزم،الإقرارهوالذيبالسببذمتهفيالمئةيثبتالشرعفان

.وهكذا،القضاءعلىبينةتقومحتىالذمةفيبقائها

مثلثبوتهعلىالشرعدلمااستصحبيعنيذاك""مثل:وقوله

"استصحب":المؤلفوقول.المتقدمالاصليالعدمذاكاستصحاب

ب"يدل".متعلق"ثبوته"على:وقوله.عليهمقدم"ما"مفعولهأمرفعل

نأإلىوالنصالعموماستصحابأما."ب"ثبوتهمتعلق""للسبب:وقوله

إلىمستندالحكملانالاستصحابمنفليساناسخأومخصصيوجد

.)2(يناقشلماستصحاباأحدسماهوان:()1الرازيقال.الدليلنفس

)1(

)2(

.736()2/:"!البرهانفيالجوينيقبلهقالهاوقد."المحصول"فيأجدهلم

.2(45)2/:النشر""انظر
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الخاليوعكسمقلوبئفهوللحالمثبتبمافيوما982

يعرفلذاكالانالذيعلىالمصرففيهجهلماكجري083

وهو:الاستصحابمقلوب:يسمىالاستدلالانواعمننوعهذا

فيفالباء،الحاضرالزمنأيالحالفيلثبوتهالماضيالزمنفيأمرثباتإ

""للحالفي"و"اللام،المفعولاسم"و"مثبت،فيبمعنى""بماضقوله

المسمىهوالحالفيثبوتهلاجلالماضيفيالمثبت:أيللتعليل

.الاستصحابمعكوس:أيضالهويقال،الاستصحابمقلوب

المالكيةمنوالاندلسيينالقرويينبعضذكرهبماالمؤلفلهومثل

عليها،إجراؤهيلزمفانهحالةعلىووجدمصرفهجهلإذاالحيسأنمن

أمثلته:ومن.الاصلفيكذلككانأنهعلىدليلعليهاإجراءهأنورأوا

استصحاباع!ي!هعهدهعلىكان:الآنالموجودالمكيالفييقالان

الظاهروهوحجةيعتبرهلمالعلماءمنوكثير،الماضيفي)1(بالحال

الراهنة.الحالةطرولاحتمال

هواستحسان[لأدلةمنرجحانلهبالذيوالأخذ831

يؤمبعضهملاستصلاح1ورعييعممابعرفيتخصيصهوأو832

متضحعنهالتعبيرويقصرينقدحدليلأكونهورد833

:قوالأأربعةالمالكيةعندبهالمعموللاستحسانامعنىفيأنيعني

منععموممنالعراياكتخصيص،الدليلينبأقوىالاحلأنه:الاول

)1(ط:للحال.
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زوجينمنالاشبهمدعيوكتصديق.أخصدليلهلانبالتمرالرطببيع

الدين،قدرفيالرهنوكشهادة.الثمنفيمتبايعينومنالصداقفي

أحمد.عنمثلهورويمنداد،خويزابنعن)1(الباجينقلهالقولوهذا

.الاولبالبيتالمؤلفمرادوهو

بالعادةالعامالدليلتخصيصهوالاستحسانأن:الثانيالقول

فيهالمكثزمنتعيينغيرمنالحمامدخولجوازكاستحسان،لمصلحة

فيالمشاحةلانالدليلخلافعلىبذلكجرتالعادةفإن،الماءوقدر

مكارملأتمم"بعثت:الحديثوفي،العادةفيقبيحةذلكتعيين

.")3(سفسافهاويكرهلأمورامعالييجباللهإن":وفيه2()"لأخلاقا

زمنهبعدأوإنكارغيرمن!ح!زمنهفيالمذكورةالعادةجرتفان

والاجماعلاولافيالسنةلدلالةإجماعابهاعمللائمةامنمخالفغيرمن

المجتهدينبعضأومحك!يمالنبيمنإنكارهاعلىدليلقاموإن،الثانيفي

)1(

)2(

)3(

.396()2/:"الفصول"إحكامفي

والبيهقي:067(،)2/:والحاكم98(،ه2رقم)14/513احمد:أخرجه

علىصحيح:الحاكمقال-5عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن191()01/

)24/333(،:"التمهيد"فيعبدالبرابنوصححه.يخرجاهولممسلمشرط

لمصنفوبسياق"،الاخلاق.صالح.".:بلفظ)8/028(.و"الاستذكار":

.""الفتحفيالحافطذكركماالبزارخرجه

"الاوسط"فيوالطبراني(،1191/)0:والبيهقي.(111)1/:الحاكمخرجه

رضي-سعدبنسهلحديثمنوغيرهم(ه)289رقمواالكبير"492(،)0رقم

."سفاسفها":الاصلفيووقعيخرجاهولمصحيححديث:الحاكمقال-.عنهالله
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مرادوهو،أشهبقولهوالاستحسانفيالثانيالقولوهذا،ردت

."يعممابعرفتخصيصهو"أو:بقولهالمؤلف

إذاكما،جزئيةمصلحةاستعمالأنه:الاستحسانفيالثالثالقول

ذرفالقياسالامضاء،وبعضهمالردبالخيارالمشتريورثةبعضاختار

درتعينالبعضردلوالخيارعنهورثوامنلان،بعضهمردإنالجميع

أخذوالاستحسان،البائععلىالضررإدخالمنالتبعيضفيلماالجميع

القولهذاعلىفالاستحسان،الضررينلاخفارتكاباالجميعالمجيز

فيبالرخصلهويستشهد،كليدليلمقابلةفيجزئيةبمصلحةأخذ

الثالثالقولوهذا.كليةأدلةمقابلةفيجزئيةبمصالحأخذفانهاالشريعة

الاستصلاح"ورعي::المؤلفبقولالاشارةوإليه،الابياريقول

رعيالاستحسانتفسيرفييقصدأييؤمبعضهمأييؤم"بعضهم

الكليهالدليلمقابلةفيالخاصةلمصلحةمراعاةأي،الاستصلاح

فيينقدحدليلالاستحسانأنمنبعضهمقالهما:الرابعالقول

تبعاردهالمؤلفبينالرابعالقولوهذا،عنهعبارتهتقصرالمجتهدنفس

"ورذ":فقوله،إلخدليلا"كونه"ورذ:بقوله،وغيره)1(الحاجبلابن

:ردهووجه.متضحإلخ...دليلاكونهردأي"متضح":قولهخبرهمبتدأ

قادرايكونأنفيهيشترطوالمجتهدمجتهدمنلأإيكونلاالاستحسانن

ولمالشرعفيحستنماالاستحسانوأصل،نفسهفيعماالتعبيرعلى

.(128)3/:""المختصرانظر(1)
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.")1(حسناللهعندفهوحسن!المسلمونرآه"ما:ع!مقولهودليله،ينافه

نظر.عنديالاستدلالهذاوفي

خلامنبوفقحجةيكوقلاالأصحابعلىالصحابيرأي834

ظهزقطلهمخالصوماانتشزانثالثهاغيرهفي835

مفتياأوكانحاكمافعلاأوقولاكانسواءالصحابيمذهبأنيعني

لمؤلفامرادوهو،فيهخلافلاوهذا،مجتهداخرصحابيعلىحجةليس

فمنالتابعينمنللمجتهدينبالنسبةالصحابيمذهبوأما.الاولبالبيت

:أقوالثلاثةعليهمحجةكونهففيبعدهم

!يهالنبيباشرواأنهموحجتهمطلقا،عليهمحجةأنه:أحدها

وما،غيرهممنبالسنةأعلمفهم،غيرهمعليهيطلعلمماعلىفاطلعوا

كالنجوم"أصحابي:بحديثالقوللهذاوالاحتجاج،سمعكمنراء

ضعيف.الحديثلانينهضلا")2(اهتديتماقتديتمبايهم

)1(

)2(

بنسليمانوفيه.أنسعن(165)4/:بغداد""تاريخفيالخطيبمرفوعاأخرجه

الحديث.بوضعأحمداتهمهلنخعيعمرو

رقم"مسنده"فيالطيالسياخرج-اصحوهو-مسعودابنعلىموقوفاوورد

والحاكم:)8582(،رقموالطبراني036(،0رقم84)6/حمد:و)243(،

وقواه،الذهبييتعقبهولمالحاكموصححه.متقاربةبألفاظطويلثرفي78()3/

.892()ص/:"الفروسية"فيالقيمابن

الله-رضيعباصابنحديثمنها،الصحابةمنجماعةعنجاءالحديثهذا

رقم"المدخل"فيلبيهقيو)ص/48(،:"الكفاية"فيلخطيباخرجه-عنهما

=الاسلامشيخقالكماالحديثأهلضعفها،ضعيفةكلهاالحديثوطرق.(1)52
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يكونفلاالامةمنمجتهدقوللانهمطلقابحجةليسأنه:الثاني

مالكهعنمرويالقولينوكلااخرمجتهدعلىحجة

عنمرويوهوحجةكانمخالفلهيطهرولماشتهرإنأنه:الثالث

وكون،يناقضهالاخرالقوللانبحجةفليسخولفوانأيضا،مالك

يلزمهلاالانتشاراشتراطلانسكوتئا؛إجماعاليسانتشر)1(إنحجة

وأالرضاأمارةعنالسكوتوتجرد،النظرمهلةومضي،الكلبلوغ

السكوتي.فيالكلاشتراطتقدمكماالسخط

منالمجتهدعلىالصحابيمذهبحجيةفيالثلاثةالاقوالوهذه

أخرأقوالالمسألةوفي،الاخيربالبيتالمؤلفمرادهيالصحابةغير

المؤلفواقتصر")2(الجوامع"جمعصاحبذكرهاالمؤلفذكرهماغير

منها.المذهبيةالاقوالعلى

المعتمدتحققلدىمنهمبالمجتهدعنممنويقتدي836

بمذهبالعمللهيجوز-المجتهدغيربهومراده-العاميأنيعني

اشترطوإنما،بالمعتمدمرادهوهو،مذهبهذلكأنتحققإذاالصحابي

فتاوينقلتلانهاالثبوتحقتثبتلمالصحابةمذاهبلانالشرطهذا

لظهر،قائلهكلامانضبطلومكملاومخصصاأومقيدالهافلعلمجردة

)2/231(:"الكشافاحاديث"تخريجوانظر)8/336(."المنهاج":في

.(595)2/:"العاقلالرجل"تنبيهعلىوالتعليق.83(81-)ص/:المعتبر"و"

اشتهر.:ط(1)

)2(/2()3545
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.(1)التحقيقكلوحفقتدؤنتفانهاالائمةمذاهببخلاف

أحدلاجتهاد1أهلمنلهيقفدلاالرأيفيوالتابعي837

ذإ؛تقليدهآخرلمجتهديجوزلادونهفمنالمجتهدالتابعيأنيعني

الاقوالففيه،صحابياالغيرذلككانإذاإلاغيرهتقليدللمجتهديجوزلا

.المفعولعلىداحلةزائدة""له:قولهفيواللام،المارةالثلاثة

يحظلمفاالنصبمعنىمنهفالعملمجتهذايكنلممن838

والسنةالكتاببمعنىالعمللهيجوزلاالمجتهدغيرأنيعني

عليه،يطلعلممعارضوأمخصصومقيدأو2()ناسخلهيكونأنلاحتمال

المتبصرأنعلىيدلالتعليلوهذا،بهالمرادهوليسعليهحملهماأنأو

والخاص،والمنسوخبالناسخالعالم،والسنةبالكتاباطلاعلهالذي

يجوزقد،والعللوالأسانيدبالرجالالعارف،والمقيدوالمطلق،والعام

منالمانعةالاشياءتلكمنسلامتهتحققإذاوالسنةبالكتابيعملأنله

حتىمطلقابهالعملوتجويز،باطلمطلقابهالعملفمنع،بهالعمل

منناسخاولامقيدمنمطلقاولاعاممنخاصايعرفلاالذيللجاهل

أيضا)3(.باطلذلكونحومنسوخ

)1(

)2(

)3(

إجماعوحكى744()2/:"المرهان"فيالجوينيمنهمجماعةاختارهالقولهذا

جماعة.ذلكفيوخالف.القولهذاتعليلفيمذاهبولهم،عليهالمحققين

28(.ط288)6/:"المحيطالبحر":انظر

.الصوابوهو.ناسخلعله:الهامشفيوعلق،ناسخا:الاصل

=انولاشك(،البيان)أضواءفيعليهوردعنهتراجعلكنههنا،الشيخقولهذا
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فيقال.هذاكتابناعلىالتأليففيمتأخرةمنهالأخيرةالاجزاءخاصة)الاضواء(

الاصوليين:متأخريبعضقولأناعلم":بعدها(وما046)7/:"البيان"أضواء

نو،خاصةللمجتهدينإلايجوزلابهوالعملوتفهمه،العظيمالقرانهذاتدبرإن

اشتراطيستندلمالتىعندهمالمقررةبشروطهالمطلقالاجتهاددرجةيبلغلممنكل

الصحابة،عنثرولا،جليقياسولاإجماعولاسنةولاكتابمندليلإلىمنهاكثير

أصلا.شرعيدليلمنلهمستندلاقول

والتفهم،التعلمعلى،المسلمينمنقدرةلهمنكلأن،فيهشكلاالذيالحقبل

منهما.علمبماوالعمل،تعلمهماعليهيجب،والسنةالكتابمعانيوإدراك

علمهماوأماإجماغا.فممنوعمنهمابهيعملبماالجهلمعبهماالعملأما

وأواحدةايةولو،بهيعملأنفله.صحيحتعلمعنناشئاصحيحاعلمامنهما

.واحداحديثا

.الناسلجميععاماللهكتابيتدبرلممنعلىوالانكارالذمهذاأنومعلوم

المنافقونهمفيهمنزلالذينبهالاولينالمخاطبيننذلكيوضحومما

بل،الاصولأهلعندالمقررةالاجتهادلشروطمستكملامنهمأحدليس،والكفار

به،بالعملينتفعأنيجوزلاالقرانكانفلوصلأ.منهاشيءعندهمليس

نكروالكفاراللهوبخلماالاصوليبالاصطلاحالمجتهدونإلابهديهلاهتداءو

شروطيحصلواحتىبهالحجةعليهمأقامولما،بهداهالاهتداءعدمعليهم

.ترىكما،الاصوليينمتأخريعندالمقررةالاجتهاد

وإذا،الدخولقطعيةالنزولسبصورةأنالاصولفيالمقررمنأنومعلوم

الانتفاعيصحلاكانولو،قطعيالمذكورةالاياتفي،والمنافقينالكفارفدخول

كتابتدبرهمعدمالكفارعلىاللهأنكرلماالمجتهدينلخصوصإلاالقرانبهدي

نأيخفىولاقطعا،ذلكخلافالواقعأنعلمتوقد.بهعملهموعدم،الله

في=المنصوصةوالامورللاجتهاد،مجالفيهفيماإلاتشترطلاالاجتهادشروط
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تشترطحتى،لاحدفيهاالاجتهاديجوزلا،والسنةالكتابمن،صحيحةنصوص

صاحبذكرهأنماتعلموبذلك،الاتباعإلافيهاليسبلالاجتهاد،شروطفيها

قوله:منللقرافيتبعاالسعودمراقي

يحنىمماالنصبمعنىمنهفالعملمجتهدايكنلممن

إلىاستنادغيرمنكثيرةحاديثولآياتلمعارضتهبحالإطلاقهعلىيصحلا

دليل.

يجببدليلإلاوالسنةالكتابعموماتتخصيصيصحلاأنهالمعلومومن

علىالدالة،والاحاديثالاياتعموماتأن،أيضاالمعلومومن.إليهالرجوع

تحصى،أنمنأكثر،رسولهوسنة،اللهبكتابالعملعلى،الناسجميعحث

!ك!ي!:وقوله"وسنتياللهكتابتضلوالنبهثمسكتمإنماقيكم"تركت:لمجمكقوله

يحصى.لامماذلكونحو.الحديث"بسنتي"عليكم

بهديالانتفاعوتحريمالمجتهدينبخصوص،النصوصتلكجمييعفتخصيص

سنةأواللهكتابمندليلإلىيحتاجباتاتحريما،غيرهمعلىوالسنةالكتاب

المتأخرينمنجماعاتباراءالنصوصتلكتخصيصيصحولا،!ييهرسوله

المقلدين.منبأنهمأنفسهمعلىالمقرين

كما،الانبياءورثةمنولاالعلماءمنعدهيجوزلا،الصرفالمقلدأنومعلوم

فيالبنود،نشرفيالسعود،مراقيصاحبوقال.اللهشاءإنإيضاحهسترى

نأيمنيعأي.لهيحظلالمجتهد،غيرأن)يعني:نصهماانفاالمذكورلبيتهشرحه

نسخمن،عوارضهلاحتمالسندهاصحوإنسنةأوكتابمننصبمعنىيعمل

فلاالمجتهد،إلالايضبطهاالتيالعوارضمنذلكوغيروتخصيصوتقييد،

بلفظه.منهالغرضاهـمحل.(القرافيقالههمجتهدتقليدإلااللهمنيخلصه

المسلمين،جمييعمنعفي،تبعهالذيللقرافيولا،لهمستنلملاأنهتعلموبه

=العوارضاحتمالمطلقإلا،رسولهوسنة،اللهبكتابالعملمنالمجتهدينغير
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ذلك،ونحوتقييدأوتخصيصأونسخمن،والسنةالكتابلنصوصتعرضالتي

وجهين:منمردودوهو

فيظاهروالعامالناسخوروديثبتحيثالنسخمنالسلامةالأصلأن:الأول

وروديثبتحتى،الإطلاقفيظاهروالمطلق،المخصصوروديثبتحتىالعموم

يجبوالظاهر،شرعيبدليلالنسخيثبتحتى،بهالعمليجبوالنصالمقيد

المحتملإلىعنهصارفدليليردحتى،غيرهماأوإطلافاأوكانعمومابهالعمل

محله.فيمعروفهوكما.المرجوح

يوجدفلاالمخصصعنيبحثحتى،بالعامالعمليجوزلاأنهزعممنولو

علىحكواحتى،المتأخرينمنجماعاتوتبعهسريجبنأبوالعباس،ذلكونحو

لها.أساسلاحكايةالاجماعذلك

كلامهفي،ذلكفيغلطهمالبيناتالاياتفيالعباديالقاسمابنأوضحوقد

حياةفيبالعامويتمسك:الجوامعجمعفيالسبكيابنلقولالمحليشرحعلى

اهـ.سريجلابنخلافا،الوفاةبعدوكذا،المخصصعنالبحثقبل،غ!سمالنبي

يجوزلا،ذلكونحو،وإطلاقعموممن،النصوصفطواهرحالكلوعلى

مطلقلمجردلامقيد،أومخصصمن،إليهالرجوعيجبلدليلإلاتركها

محله.فيمعلومهوكما،الاحتمال

المخصص،عنيبحثحتى،بهالعملتركيجبأنه،المتأخرينمنكثيرفادعاء

التحقيق.خلافمثلاوالمقيد

أحاديثبعضأو،القراناياتبعضتعلمإذاالمجتهدغيرأن:الثانيالوجه

مخصصه،معهوتعلم،المطلقأو،العامالنصذلكتعلم،بهاليعملع!ييهالنبي

سهلذلكوتعلممنسوخاكانإنناسخهوتعلم،مقيداومخصصاكانإنومقيده

فيبهاالمعتدلحديثوالتفسيركتبومراجعة،بهالعارفينالعلماءبسؤال،جذا

وحديثابها،فيعملايةأحدهميتعلمالاولالعصرفيكانواوالصحابة،ذلك
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الفنحتماليكفتحهاحتمالفحزمإلىالذارئعسذ983

................ورذاوندبوبالكراهة084

إلىالذرائعأن)1(بمعنى؛إليهالموديةالوسيلةالشيءإلىالذريعة

إلىوالذرائع،فتحهايجبالواجبإلىوالذرائعسذها،يجبالحرام

سدهايندبالمكروهإلىوالذرائع،سذهاويكرهفتحهايندبالمندوب

فتحها.ويكره

:قساماثلاثةوالذرائع

تعالى،اللهسبإلىالموديالاصنامكسبإجماعاسذهيجبقسم

ذلك.ونحوأطعمتهمفيلسموماوإلقاء،لمسلميناطريقفيلاباراوحفر

نإلغ"و:المولفقولفيوسيأتي،إجماعاسذهيجبلاوقسم

إلخ."..الفساديك

عندالاسمبهذاالمعروفةالاجالكبيوعفيه)2(مختلفوقسم

يشتريهاثم،أجلإلىسلعةيبيعكأن،العينةغيرهمويسميها،المالكية

لابعدباكثراو،الاولمناقربلاجلاونقداالاولالثمنمنباقلبعينها

)1(

)2(

وربما،المطلقالاجتهادرتبةيحصلحتىبذلكالعملمنيمتنعولا،بهفيعمل

واتقوا>:تعالىقولهلهيشيركما،يعلميكنلممافعلمهعلمبماالإنسانعمل

لكمتحعلللهتنقواإنءامنوألذلىيأيها>:تعالىوقوده<اللهويعد-الله

الحقبينبهيفرقالذيلنافعالعلمهوالفرقانبأنالقولعلى<فرقانا

يسير.اهـبتصرف"...والباطل

يعني.:ط

اختلف.:ط
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قدذلكلكنجائزةذاتهاإلىبالنظرالبيعتينمنفكل،الاولالاجلمن

إليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعةأنإلىنظراالرباإلىذريعةيكون

رباعينوهو،نسيئةمنهاأكثروأخذعيندفعإلىالامرفيؤول،ملغاة

للشافعي.خلافاالصوربعضفيوأحمدمالكيمنعههذافمثل،النسيئة

أبعداالفساذيلانوألغ....................

للنصارىينفغبماتفدىكالأسارىالإصلاحرجحأو841

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتذليوانظر842

:نوعانوهوإجماعاالذريعةإلغاءفيهيجبالذيالقسمهوهذا

مرادوهو،منهأقربوالمصحلةبعيدافيهالفسادكانما:الاول

بقوله:بالاجماعلهواستدلأبعدا"الفساديكإن"وألغ:بقولهالمؤلف

ومغاربهاالدنيامشارقأهلإجماعوانظرأي،البيت"..تدلي"وانظر

لانمنهتعصرالتيالخمرلشربذريعةأنهمعالعنبشجرغرسعلى

منها.الخمرشربمفسدةمنأقربالعامةوالزبيبالعنبمصلحة

منأرجحفيهالمصلحةكانتماهوالقسمهذامن:الثانيالنوع

ينفعهمبشيءالكفارأيديمنالاسارىبفداءالمؤلفلهومثلالمفسدة

منيقتلواأنعلىيقدرواحتىشوكتهمبهتقوىلاسلاحأوطعامأوكمال

،الالغاءمنأمرفعل""ألغ:وقوله.أكثرأوسارىالالمقدربهالمسلمين

وأأبعدالفسادكانإنسدهاتعتبرولاالذريعةألغ:أيمحذوفومفعوله

أرجح.المصحلةكانت

الأولياءالهامبهأعنيبالعراءالإلهائموينبذ843
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فلامعصوماليسمنبإلهامالثقةلعدمبحجةليسالالهامأنيعني

التيلارضا("العراءو"،لالغاءواالطرح:والنبذ،فيهالشيطاندسيسةتومن

منالصدرلهيثلجالقلبفيشيءإيقاع"و"الالهام،شجرولافيهانباتلا

منالمؤلف5ذكرمافيهوالحق،شاءمنبهتعالىاللهيخص،استدلالغير

ومثل.بدليللاإالشرعيثبتلاإذبالفضاءويطرحيلغىايبالعراءينبذانه

يضبط.لاالنائملانالنومفيينهاهأويامره!يمالنبيرأىلوما:الالهام

اقتفاتوجلثالنبئيوعصمةتصؤفامنبعضراهوقد844

الملهمحقفيبالالهامالاحتجاجرأىالمتصوفةبعضأنيعني

بمنزلةوغيرهالملهمحقفيحجةرآهالجبريةوبعض،غيرهدوننفسه

تعالى:قولهمنها:،تجديهملابحججواستدلوا،المسموعالوحي

ومنها:125[.]الانعام/للآشلو<صذراث!ثيحيقديمأنللهلرد>فمن

النبي""وعصمة:وقوله.(1")اللهبنورينظرفانهالمومنفراسة"اتقوا:خبر

حديثمن)2/912(:"الضعفاء"فيوالعقيلي)3127(،رقمالترمذيأخرجه)1(

غريب.:عقبهالترمذيقال-.عنهاللهرضي-الخدريسعيدابي

،(811)6/:"لحلية"فيوابونعيم،7(4)79رقم""الكبيرفيالطبرانيوأخرجه

امامةأبيحديثمن99()5/:""تاريخهفيوالخطيب2(،70)4/:عديوابن

غيرهما.حديثمنوروي-.عنهاللهرضي-

ابنوضعفه(.ضعيفة)وكلها)ص/91(:"المقاصد":فيالسخاويقال

"الفوائدعلىتعليقهفيوالمعلمي)3/388(،:"الموضوعات"فيالجوزي

.(1182)رقم""الضعيفةفيوالالباني،(2542-44)ص/:"المجموعة
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فيبهالاقتداءأياقتفاءهيوجبصعصوما!يمالنبيكونأنيعنيإلخ

وحي.ذلككلوروياهإلهامهلانخواطره

القويلمنأوالنصوصمندليلبلاالولييحكملا845

معناهأنوبينبالعراءالاولياءإلهامنبذالمؤلففيهبينالبيتهذا

منبدليلإلاتعالىاللهأحكاممنحكمايثبتونلاأييحكمونلاأنهم

الاجماعلانعقاد،ذلكغيراومؤولاوصريحنصمنالشرعيةالادلة

الوحيينتظر!يمكانوقد،بادلتهاإلاتعرفلاالشرعيةالاخكامانعلى

نص.فيهعليهيردلمفيما

نقععليهماكشفلأجلالقطعوفيهالظنغيرهفي846

يحكم""لا:قولهمنالمفهوماللهحكمإلىعائد""غيرهفيالضمير

ماومنه،ظنيايكونمامنهلحينالصاإلهامابمنتعالىاللهحكمغيرأنيعتي

فقدبشيءوليأخبرهفمن،الكشفمنفيهلهميقعلماقطعيايكون

إلابشيءيخبرلاراهككونه،ذلكيقتضيلموجباليقينبهلهيحصل

و"النقع".وصلاحهالقائلصدقمنيعلملماالظنلهيحصلوقد،وقع

مستقبل،أوغائبعنعبادهلبعضاللهيكشفأنهو"و"الكشف،الغبار

المستقبل:فيومثاله")1(الجبلساريةيا":عمرقول:الغائبفيفمثاله

.)2("أنثىخارجةبنتبطنفيماأرى":بكرأبيقول

)1(

)2(

"أصولفيواللالكائي027(،926-)1/:"الصحابة)فضائلفياحمدأخرجه

.6()3/:""الاصابةفيحجرابنوحسنه.(1331)7/:الاعتقاد"

.(961)6/:والبيهقي،2()918رقم"الموطا"فيمالكأخرجه
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ريببدونعلمهالنفيالغيببخمسيختصوالظن847

الاولياءلبعضكشففيهاوقجإذاالخمسالغيبمفاتيحأنيعني

>!ويخده-:قولهفيغيرهعنعلمهانجفىاللهلانظنيايكونإنمافإنه

نالمجي!النبيعنصحوقد.[ه9]الانعام/هو<إلايعلمهالاالغتبمفايغ

عقمعنده-اللهإب>:تعالىقولهفيالمذكورنالخمسهيالغيبمفاتج

لاية.ا34[/]لقمان(1لساعة()

بعدهأماالملائكةتكلمقبلبهاالعلمنفيإن:العلماءبعضوفال

بلاعلمهاهوالمنفيعلمهاإن)2(:القرافيوقال.علمهامنمانجفلا

الايةظاهرأنيخفىولا.مانجفلاوالكشفكالمنامبسببما،سبب

أبيقولاما.سنةولاكتابمنعليهادليللاإذالاقوالهذهعلىمقدم

عبرأنهبدليل،بعلمليسفهو"أنثىخارجةابنةبظنفيمايرى"أنه:بكر

لانالطننفييستلزملاالعلمونفي،اظنبمعنىالهمزةبضم"بارى"

.)3(بعلمليسالظن

الوطزيجلبيمثئقماوأنالضرررفععلىألسم!الفقهقد848

فطنمنوزادالعرفيحكموأنبالشكالقطعرفعونفي984

واردببعضتكلفمعالمقاصدتبعالأموركون085

)1(

)2(

)3(

.-عنهمااللهوضي-عمرابنحديثمن(1)930رقمالبخاويأخرجه

)2/263(.:"النشر"فينقله

مفاقح!وجمنده->:تعالىقولهتفسيرعند(174178-)2/:"البيانأضواء"انظر

.هو<إلالايعلمهاالغتب
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القواعدهذهعلىمؤشس!الفقهإن:قالالأصوليينبعضأنيعني

حسينالقاضيهوالقائلوهذا،الأولينالبيتينفيالمذكورة)1(الأربعة

.)2(الشافعيةمن

،المغصوبورد،الحدود:فروعهاومن،يزالالضرر:الأولى

.بجارهيضرماإحداثمنالجارومنع،لاعساروا،لاضراربا)3(والتعليق

.(4)"ضرارولاضررلا":حديثودليلها

ومن.البيتفيبالوطرالمرادوهو،التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

السفر،فيوالفطر،والجمعالقصركجواز،الرخصجميع:فروعها

منألدينفيعلييهؤجغروما>:تعالىقولهودليلها،للمضطرالميتةوأكل

المشاقبعضتحملوجوبالقاعدةهذهينافيولا.78[]الحج/(حرج

فيبالنفسوالمخاطرة،الشتاءفيوالطهارة،الصيففيالصومكمشقة

كالتغريرمعهالعبادةشرعتمامنهاالمشاقهذهلأن،ذلكونحوالجهاد

:()المؤلفنوازلناظمقالكماخفيفةهيماومنها،بالجهادبالنفس

البردأوانالطهارةماءكبردخفيفةوألغيت

الأربع.:والاصحالاصلفيكذا(1)

للسيوطي.(61/)1:والنظائر""الاشباهانظر)2(

والتطليق.:ط)3(

تخريجه.تقدم(4)

بنالعاقبمحمدللشيخ)ص/25(:"النوازلشرحالمشكلات"مرجعانظر)5(

.سيديولدمحمدالدكتورتعليقمناستفدته.مايابا
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استصحابوجوب:وإيضاحه،بشكيرتفعلااليقين:الثالثة

لحكمه،حكمهالمضادضدهحصولفيالشكطراإذاالمتيقنلامراحكم

اليقين.علىيبنيفانهثلاثاأوأربعاصلىهليشكمن:فروعهاومن

أصلابهامقطوعالذمةبراءةلان")1(يمينهأو"شاهداك:ع!ي!وقوله

فيها.مشكوكوعمارتها

أحدفيالحدثفيبالشكالوضوءنقضمنمالكإليهذهبوما

عدموالاصلالطهارةهوالذيالشرطفيشكأنه:عندهفوجهه،قوليه

الطهارةبتيقنإلاتيقتهعنيخرحفلاأولامتيقنعندهفالحدث،الشرط

ذلكيرفعفلامتيقنةالطهارة:يقولونالعلماءمنوغيره،ودواماابتداء

عرفة.ابنوعليهلكماعنالقولينأحدوهو،فيهالمشكوكلحدثباليقينا

حصلتالطهارةأن:لاولا؛وجهينمناصوبأنهليويظهر:قلت

نقضبعدمصرحك!حمالنبيأن:الثاني.بالشكاليقينلرفعوجهولايقينا

وأصوتايسمعحتىيخرج"فلا:ع!ي!قالحيثالحدثفيبالشكالوضوء

)2(
.القاعدةهذهعلىالعلماءدليلهوالنصوهذا.ريحا"يشم

وأيمانهمالناسمعاملاتفيالعوائدتباعكا،محكمةالعادة:الرابعة

]الاعراف/(باتعسفوأص>:تعالىبقولهواستدلوا.ذلكونحووطلاقهم

بعد.منعنديالاستدلالهذايخلوولا،[991

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-مسعودابنحديثمن()138رقممسلماخرجه

رضي-هريرةأبيحديثمن)361(رقمومسلم(،)137رقمالبخارياخرجه

.-عنهالله
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أصلازادالاصوليينبعضأنيعنيإلخفطن"من"وزاد:وقوله

الاصلوذلك،حسينالقاضيعنذكرناالتيالاربعةالأصولعلىخامسا

بها،المقصودحكمتعطىالوسائلأي،بمقاصدهاالأمور:هوالخامس

الأعمال"إنما:ودليله،والغسلالوضوءفيالنيةوجوب:فروعهومن

لحديث.ا(1")بالنيات

إلىكلهاترجعلاالفروعأنيعنيوارد"ببعضتكلف"مع.وقوله

الدلالةبوضوحالرجوعأريدفلو؛وتكلفبواسطةإلاالمذكورةالاصول

ا!صئين.علىالاصولتلكلزادت

وصلتهاانمنفيهالمنسبكالمصدر"يشقما"وان:المؤلفوقول

وكذلك،الضرر""رفع:هوالذيالمجرورعلىعطفاخفضمحلفي

منالمنسبكالمصدروكذلك،أيضاعليهعطفابالخفض""ونفي:فوله

يحكم"و".أيضاخفضمحلفي"لعرفايحكموأن":قولهقيوصلتهاأن

.للمفعوللبناءبا

-ةلا

تخريجه.تقدم(1)
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والتراجحالتعادلكتاب

فيللمؤلفتعريفهيأتيوالترجيح،والتساويالتكافؤ:التعادل

واحد،نوعلانه"التعادل"وأفرد".الترجيحهيالشق"تقوية:قوله

.انواعلانه"الترجيح"وجمع

انتمىالظنالى[لذليلينمنلماإلأتعارضيجيولا851

إذاأما،ظنيينكاناإذاإلادليلينبينتعارضعقلايجوزلاأنهيعني

وأعقليينونقليينكاناسواءتعارضهما،عقلايمكنفلاقطعيينكانا

لوجوبوظنيئقطعييتعارضلاوكذلك،عقلياوالثانينقلياأحدهما

جهةمن:جهتينمنالدليليتطرقوالظن،القطعيمقابلةفيالظنيإلغاء

قطعياالسندكانوإنالدلالةجهةومن،قطعيةالدلالةكانتولوالسند

والدلالة.المتنقطعييكونأنلابدالمذكورالقطعيأنذلكمنفيعرف

السامعذهنعنديجوزكماالو[قعفيجائزو[لاعتد[ل852

جائزالامرنفسفيأيالواقعفيالظنيينالدليلينتعادلأنيعني

حذراوالكرخياحمدلاماماذلكومنع،ذلكفيمحذورلاإذلاكثراعند

.1()الشارعكلامفيالتعارضمن

نفسفيتعارضفيهماليسوالسنةالكتابأنالتحقيق:قلت

يأالتعارضوكونللناظر،يظهرمابحسبالتعارضوإنماالامر،

.(181)6/:"المحيط"البحرانظر(1)
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مرادهو-للمجتهديطهرمابحسبيحصلالظنيينالدليلينبينالتعادل

وقوله:.خلافبلاوواقعجائزوهذا،إلخ"..يجوز"كما:بقولهالمؤلف

المجتهد.وهوالظنيينللدليلينالسامعأي"السامعذهن"عند

يتعاقباناذفؤخزقولانزويعنهمن4وقو853

تردذلهفيهوغيرهمؤيذصاحبهفماإلا854

لذلكفإنواحدةمسألةفيقولانعنهرويإذاالمجتهدأنيعني

:حالاتثلاث

قولهومنهمافالأخيرالاخرقبلالقوليناحديكونان:الأولى

.الأولبالبيتمرادهوهذا،عنهمرجوعوالأولالمجتهدذلك

ماذكرأنهمعواحدوقتفيالقولينقالالمجتهديكونأن:الثانية

هذهوفي،الأشبهأوالأرجحأولأحسناهوهذا:يقولكأنأحدهمايقوي

المسألة،تلكفيالمجتهدذلكقولهويقويهبماالمقترنفالقولالحالة

القولانيكنإلاأيمؤيد"صاحبهفما"إلا:بقولهالمؤلفمرادوهذا

قوله.هو-المقوىأي-المؤيدمنهماصاحبهفالذيمتعاقبين

فإنمقوأحدهمايصاحبولممتعاقبينغيريكوناأنهي:الثالثة

تردد".لهفيه"وغيره:بقولهمرادههووذلكبينهما،مترددالمجتهد

فاعله.الفاعلاسمو"مؤيد"ماضفعل""صاحبه:وقوله

انحظلقدوفاقهمعنذاكإذللعملليسضعفماوذكر855

لأن،بهاللعملليسالفقهكتبفيالضعيفةالأقوالذكرأنيعني

خلافوفيهبالاتفاقممنوعأنهالمؤلفوذكر،ممنوعبالضعيفالعمل
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فوائدبيانفيالمؤلفشرعثم.امتنيع""انحظلومعنى،ضعيفأنهإلا

:فقالالضعيفذكر

اعتنالهمن[لمدركويحففر[لسنالمدارجللترقيبل856

السنالمدارجالترقي:الضعيفةالاقوالذكرفوائدمنأنيعني

قدالقولهذاأنيعلمحيثالاجتهادرتبةمنالقربأي-السينبفتح-

أصحابهمنكثيرمالكعنهارجعالتيبالاقوالقالولذا،مجتهدإليهصار

بعدهم.ومن

اعتناءلهمن-الدليلأي-المدركيحفطأن:أيضافوائدهومن

استبدادغيرمنبهالخاصبدليلهالقولأخذوالتبصر،المتبصروهوبحفظه

طلبةوأجاويدالمذاهبمشايخرتبةوهذه،بهللقائلإهمالولابالنظر

يدرجماوهو،مدرججمع:والمدارج،الصعود:اللغةفيوالترقي،العلم

بالنصب"ويحفظ":وقوله،النور:بالقصرو"السنا"،عليهيصعدأي

إليهاالمشارالقاعدةعلى""الترقيهوالذي)1(الخالصالاسمعلىعطفا

:"الخلاصة"فيبقوله

منحذفأوثابتاإنتنصبهعطففعلخالميىاسيمعلىوإن

سطرمالكلالمراعاةأوالمشتهزالخلافولمر[عاة857

لتراعىتذكرأنها:أيضاالضعيفةالاقوالذكرفوائدمنأنيعني

الضعيفالقولفيذكر،مالكأصولمنأصلهيالتيالخلافمراعاة

مصدر.وهو()الترقيهناوهو،الفعليةشائبةمنالخالصاي(1)
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لهأشاركماطلافا)1(فيكون،الفسخفيليراعىصحيحالنكاحبأنمثلا

وقولفيه".اختلفإنطلاق"وهو:بقوله"المختصر")2(فيخليل

المالكيةأنإلىبهيشير،إلخ"..المشتهرالخلاف"لمراعاة:المؤلف

بعضهم:وقال،المشهورالخلافإلايراعىلا:بعضهمفقالاختلفوا

هذينإلىوأشارضعيفا،ولوالاقوالمنكتبأيسطرماكليراعى

بقوله:)3(""التكميلفيميارةالقولين

عهدمشهورهوالمراعىأووجدقدخلفكليراعىوهل

الخورفيهيشتذلمكانانالضرزاليهيلجيوكونه858

تعلقابهالضرمنضمزاتحققاوقدالعزووثبت985

إلىالضرورةتلجىقدكونه:ايضاالضعيفذكرفوائدمنأنيعني

:بشروطحينئدبهالعملفيجوزبهالعمل

بالخور،مرادههووالضعف،الضعفشديدغيريكونأن:الأول

المجتهدبهحكملوما:هومطلقابهالعمليجوزلاالذيالضعفوشديد

."حكملوفيماالتقليد"وعدم:المؤلفقولفيوسيأتي،حكمهلنقض

)1(

)2(

)3(

.قبطلا:صللاا

.(99/)ص

فيالمهجفكر)بستان:كتابهوو)التكميل(33.صترجمتهتقدمتميارة

لها،المذهبقواعدفيللزقاقالمنتخبالمنهجبهاكملمنطومة(المنهجتكميل

.(8491)3/:(والحواشيالشروح)جامعانطر،كثيرةشروحوله،خطيةنسخعدة
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.()1قائلهإلىعزوهيثبتأن:الثانيالشرط

نألهيجوزفلانفسهمنالضرورةتلكيتحققأن:الثالثالشرط

منيتحققهاكماغيرهمنالضرورةيتحققلالانهبالضعيفغيرهيفتي

)2*
هوحسماللبابالمشهورسداللذريعةبغيرالفتوىلمحممنوع،نفسه

فائدةالمشهورذكر)3(علىوللاقتصار،الضعيفذكرفوائدهذه

المجرورعلىمعطوفابالخفض""وكويه:وقوله.للضبطاقربانهوهي

."للترقي":قولهوهو

مطلقفغيزسالمااللهلقيعالماقلدمنفقول086

قولأنعلمالمشهوربغيروالعملالفتوىمنعتقررإذاانهيعني

علىباقغيريعني"مطلق"غيرسالما،اللهلقيعالماقلدمن:بعضهم

فيهتوفرتمرجوحاأو،راجحاالقولكانإذاإلايسلملابلهذاعمومه

ترجيح.مجتهدبهملالعاكانوأ،آنفالمذكورةاالشروط

المشهوربغيرالمقلدحكمانالمالكيةفروعفيالمقررانواعلم

وقال،"مقلدهبقول"فحكم:بقوله"المختصر")4(فيلهشاركمامردود

)1(

)2(

)3(

"نشرفيقاله.الورعاوالديناوالعلمفيلضعفه،بهيتقدىلاممايكونانخوف

.(027)2/:البنود"

.فمنعوا:ط

ذلك.:ط

.(233)ص/
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:(1)"العمل"ناظم

بالنفوذيتملاينقضبالشذوذالعصرقضاةحكم

:")2("التلخيصصاحبوقال

اشتهر)3(الذيوافقماسوىمنهيستقرلاعصرناقضاةحكم

غرفنظيرهاوفيبذيقولألفمالكلنحويكنلمإن861

حربخإليهعزوهوقيلالمخزبخبهاقوئهفذاك862

المعينةالمسألةهذهفيقولكمالكللمجتهديوجدلمإذاأنهيعني

قولههونظيرهافيالمنصوصفقولهنظيرهافيقوللهيعرفلكنه

بنظيرتهالهاإلحاقافيهاالمجتهدذلكأصحابخرجهأي،فيهاالمخرج

يعذالمذهبلازمأنعلىبناءقولهسميوإنما،المجتهدعليهانصالتي

شقصفيالشفعةعلىمالكنص:يقالكانالفارقعدموالأصل،مذهبا

.المنصوصذلكعلىالمخرجقولهالحانوتشقصفيفالشفعة،الدار

القولعزوإن:بعضهمقالأنهيعنيإلخ"عزوه"وقيل:وقوله

عنديكونأنلاحتمال،منعأيحرجذوأي""حرجالمجتهدإلىالمخرج

بمذهب.ليسالمذهبلازمأنعلىمبنيالقولوهذا،بينهمافرقالمجتهد

سبقاقدمناليهمضىخلصمطلقااليهانتسابهوفي863

.34(4)ص/بهالتعريفتقدم(فاسب)عملياتالمعروفهو)1(

أتبينه.لم)2(

شهر.:ط)3(
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المجتهدإلىالمخرجالقولنسبةفياختلفواالأصوليينأنيعني

لا:وقيل،إليهعزوهجوازعلىبناءمخرجبأنهمقيدةغيرأيمطلقةنسبة

نأفتحصل،مطلقابالمنعقيلأنهقدمناوقد،مخرجاكونهبقيدإلايجوز

بالجوازوقول،مطلقابالجوازوقول،مطلقابالمنعقول:ثةثلافيهقواللاا

نسبته.يعني"انتسابهوفي":وقوله.أطلقإنوالمنعبالتخريجقيدإن

فتشابهينفيتعارضانصينمنالطزقوتنشأ864

يأمنشؤهامثلاكمالكالمجتهدأصحابأقوالأيالطرقأنيعني

لفينمتخاأيمتعارضينللمجتهدنصينوجودليهاإلموديالاختلافامنشأ

يقررمنالمذهبأهلفمن،بينهماالفرقخفاءمعمتشابهتينمسألتينفي

فيواحدكلنصيخرجمنومنهمبينهما،ويفرقمحلهمافيالنصين

والآخرمنصوصأحدهماقولينمنهماواحدةكلفيفيحكيالاخرى

إحداهمافييرجحوتارة،بينهماويفرقنصهاكلفييرجحفتارة،مخرج

طريق.جمع"الطرق":وقوله.المخرجالاخرىوفينصها

الصحيخبهالأخذوأوجبالترجيخهيالشقتقوية865

المتعارضين-الدليليني-الشقينأحدتقويةهوالترجيحأنيعني

عندبهالعملوجبأحدهمارجحوإذا،الآتيةالمرجحاتمنبمرجح

لاأنهوتقدم،الظنيالمرجحفيالباقلانيإلايخالفولم،العلماءعامة

ظنيين.فيإلاتعارض

القاضييكونالظنبهإذاالقاضيأباةبهوعمل866
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كانإذا:يقولالمالكيةمنالباقلانيأبابكرالقاضيأنيعني

تجريحلاإذبهيعمللمظنياكانوإذا،بهالعملوجبقطعياالرجحان

:الاول"و"القاضي،المعنزلةمنالبصريأبوعبداللهووافقه،بظنعنده

يأالقاضيهوالظنيكونإذاأيقضىفاعلاسم:والثاني،الباقلاني

القطع.دونبالترجيحالحاكم

بينانسخفللأخيرالاأمكنامامتىواجلثوالجمع867

منهما،أوسنةأوكتابمنالمتقابلينالدليلينبينالجمعأنيعني

منها:كثيرةالجمعوجهوجب[)1(.]والمجتهدمنالنصانوكذا

أمثلتهما.وتقدمتبالمقيدالمطلقوتقييد،بالخاصالعامتخصيص

حديث:فيكماالثانيحالةغيرحالةعلىالنصينمنكلحمل:ومنها

الشهداءشرفيذكرأنهمعيستشهد"أ2(أنقبليشهدمنالشهداء"خير

ناعلىاو،اللهحقوقعلىالاولفيحمليستشهد")3(أنقبلشهد"من

حقوقعلىالثانيويحمل.حقهيعرفالشاهدبأنعالمغيرلهالمشهود

العالم.اولآدميا

لمنوإ،ضعيفالترجيحإلىيصاربليجبلاالجمعبأنوالقول

ناسخفهومنهماالمتأخروعرفالمتعارضينالدليلينبينالجمعيمكن

لازمة.إضافة()1

.-عنهاللهرضي-خالدبنزيدحديثمن(171)9رقمبعحوهمسلمأخرجه21(

حصينبنعموانحديثمن)2535(رقمومسلم،265(1)رقمالبخارياخرجه31(

.-عنهاللهرضي-
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ظنيين،أوقطعيينكاناسواءكالانشاءللنسخقابلاكانإذامنهماللمتقدم

بينهماالجمعيمكنوإلا:اي"نسخفللأخير"إلا:قولهمعنىهووهذا

.للمفعولبالبناء""بينا:وقوله.للأولناسخخيرلافا

زكنتخييزففيهتقارناوانبالجهلالإسقاطووجب868

فيمتقارنينغيروكانا،المتقدممنالمتأخريعلملمإنأنهيعني

منهماكلإسقاطيجبفانهممكنا،النسخوكان،الشارعمنالورود

ناسخأنهيحتملمنهماواحدكللان؛غيرهمامنالدليلوطلببالاخر

يأ"بالجهلالاسقاط"ووجب:بقولهمرادههوالقولوهذا،ومنسوخ

والمتأخر.المتقدمجهل

فيالمتعارضانالدليلانتقارنوإنأيإلختقارنا""وإن:وقوله

أحدهماسبقغيرمنواحدوقتفيمنهورداأي،الشارعمنالورود

يمكنألابشرطلكنشاءبأيهمايعملبينهماللمجتهدتخييرففيه،للآخر

الجمع؛قدممعاوالترجيحالجمعأمكنفان،مرجحيوجدولاالجمع

"فيه":قولهفيوالضمير.احدهماإلغاءمناولىبالدليلينالعمللان

علم.معناه"و"زكن""تقارنامنالمفهومالتقارنلىإعائد

سئمعالقومتخييرففيهمعاالدليلانظنوحيثما986

[لضابطحكاهتفصيلوفيه[لتساقماأو[لوق!يجلثأو087

بهجزمأوالامرنفسفيالدليلينتعادلظنإذاالمجتهدأنيعني

:أقوالأربعةذلكففيجوازهعلىبناء

الباقلانيالقاضيقولوهو،شاءبأيهماالعملفييتحنرأنه:الاول
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الحكمين.عنتخلولاالواقعةأنعلىبناء

كلأنعلىبناءمنهمابواحدالعملعنالوقف:الثانيالقول

هناوالظن،الظنغلبةحصولعلىمترتبةوالاصابة،مصيبمجتهد

بالآخر.لمعارضتهمنهماواحدكلفيمفقود

لغيرهمافيرجعبالآخرمنهماكلسقوطأيالتساقط:الثالث

الاصلية.كالبراءة

فيهايخيرقدلانها؛الواجباتبينالتخييرفيكونالتفصيل:الرابع

.الواجباتغيرفيالتساقطويكون،اليمينكفارةخصالفيكما

يمكنلاالامرنفسفيالدليلينتعادلوقوعبجوازالقولنواعلم

نفسفيالمتعادلينلان؛الامرنفسفيالتعادلفيهعلمفيماترجيحمعه

الاربعةالاقوالتعارضهماففيوعليه،احدهماترجيحيمكنلاالامر

نفسفيوتأخرتقدمالدليلينبينيكن)2(لمإذافيماوذلك،)1(المتقدمة

ناسخوالاخير،ووقوعهحينئذالتعارضجوازفيخلافلاإذ؛الامر

ظاهر،هوكماالترجيعينافيفلاالمجتهدذهنفيالتعارضأما.للأول

.()"الجوامع"جمعفيالسبكي"الضابطب"المؤلفومراد

الفنذيلدىباخرفانسخبالظنمشعزئقدموإن871

ظنيئوالآخرقطعيأحدهمانقلياندليلانتقابلإذاأنهيعني

.ةلمذكووا:ط(1)

يمكن.:ط(2)

(3)(2/16-3363).
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،تقدمممامفهوموهو،المتقدمالظنيئبهينسخفانهالمتأخرهو(1)والقطعي

لمالمتقدمهوكانلوالقطعيأنعلىبمفهومهليدلالمؤلف)2(وذكره

القطعيأمامنه)3(.اضعفهوبمايرفعلاالأقوىلان؛الظنيينسخه

وقوله:.بنقيضهالقطععندضرورةالظنلانتفاءالظنييعارضهفلاالعقلي

."يقدم"فاعلنائبوهوالفاعلاسمبصيغةو"مشعر"،للمفعولبالبناء"يقدم"

غبزفقدو[حديعموانفعتبرلديهم[لجهلفي[لقطعذو872

القطعي،فالمعتبرمنهماالمتقدموجهلوظنيقطعيتقابلإذاأنهيعني

تساوىإذافيماهوإنماتقدمماكلانيعنيواحد"يعم"وإن:وقوله

مطلقاالآخرمنأعئمأحدهماكانفان،والخصوصالعمومفيالدليلان

فيقالحيثالخاصمبحثفيحكمهتقدمأي"غبر"فقدوجهمنأو

الخاصالدليلخرجهوما،الأفرادبعضعلىيقصرإنه:المطلقالعموم

"وهو:()وقال،إلخ"..عمالذي"قصر:قال)4(كماخارجفهومنها

يك"وإن:وجهمنالعمومفي)6(وقال.إلخ"..إنالاكثرلدىحجة

إلخ."..ظهروجهمنالعموم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لقطعي!فا:صللاا

وذكر!:صللاا

ثبت-إن-الاضعفينسخانمنمانعلانه2(حاشية692)ص/النسخفيتقدم

.لاقوى

.)382(رقمالبيت

.)293(رقمالبيت

.(431)رقمالبيت
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الراويحالباعتبارالترجمح

"باعتبار:وقوله،الترجيحوجوهتعدادفيالمؤلفمنشروعهذا

للترجيحيتعرضلمالمؤلفنواعلم.ال!ندباعتباريعني"الراويحال

منأحدذلكيذكرولمفأكثر،اثنانمنهااجتمعإذاالمرجحاتبين

إلىيؤديلأنه،يمتنعمماجميعهاعلىالتنصيصأنذكروابلالاصوليين

ترجيحه.المجتهدظنعلىيغلبماعلىفيهاوالمدار،جذاالتطويل

ئعدالحففرفيوالزيذعلوهبالسندلمرجحات1فيجاءقد873

قلة:هوفيهوالعلو،مقابلهعلىمرجعالسندفيالعلوأنيعني

يقلالوسائطقلةلان؛لمجيمالنبيوبينعنهالمجتهدرواهمنبينالوسائط

.والنقصانوالزيادة5والاشتباالنسياناحتمالمعها

علىروايتهتقدمالاحفظالراويأنيعني،إلخ"..والزيد":وقوله

الحديثوسندالسند)1(،باعتبارأي"بالسند":وقوله.الحافظرواية

تلكذكروالاسناد،الرواةبالطريقوالمراد،المتنإلىالموصلةطريقه

يأ"يعد":وقوله.الاخرعلىوالإسنادالسندمنكليطلقوقد،الطريق

.المرجحاتمنالحفظفيالزيديعد

البدعفقذوفطنةوضبفورعوالنحؤواللغةوالفقة874

الفقيهروايةأنيعني،"علوه"علىعطفابالرفعالمتعاطفاتهذه

لمسند!ا:لاصلا(1)
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بالكلماتأي-العربيةباللغةالعالمورواية.مقابلهامنأرجحالافقهوكذا

بالنحوالعالمورواية.مقابلهاعلىمرجحةبهاالاعلموكذا-المفردة

المتصفورواية.مقابلهاعلىمقدمةالبيانبعلمالعالموكذا،بهوالأعلم

لاضبطواالضابطروايةتقدموكذا.مقابلهاعلىمقدمةلاورعاوكذابالورع

الضابطالمولفعرفوقد،ضعيفةفهيالخطأكثيرروايةأما.مقابلهاعلى

بقوله:الأنوار")1("طلعةفي

يجتنبوإلافضابطوفقغلبفاناعتبرنبالضابطين

فقد":وقوله.مقابلهاعلىالحذقوهيالفطنةذيروايةتقدموكذا

،لاعتقاداحسنالراويكونالبدعبعدمومراده،بمحذوفمعطوف"البدع

.بغيرهالوثوقمنأكثربهالوثوقلانذكرماجميعرجحوإنما

باختبارزكيوكونهالاشتهاربقيدعدالة875

................................................صريخها876

)2(،العاطفبحذفمعطوفانو"صريحها""عدالة":قوله

العدالةمشهورأنيعني،قبلهاماعلىعطفامرفوعاتكلهاوالمتعاطفات

كانتمنروايةترجحوكذا،التزكيةإلىالمحتاجروايةعلىروايتهترجح

لان،عدالتهعنبالاخبارعندهزكيمنعلىالمجتهدمنباختبارتزكيته

منعلىصريحةتزكيةزكيمنروايةترجحوكذا،سمعكمنليسرأىمن

)1(

)2(

)هدىفيوشرحها،العراقيألفيهمناختصرها،الحديثمصطلحفيمنظومة

.مطبوعوهوالابرار(

طف.المتعا:الاصل
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المولف)1(:قولفيالصريحةالتزكيةتقدمتوقد،ضمنيةتزكيةزكي

"وفي:)2(قولهفيالضمنيةوتقدمت.البيت"..اختبارالعدالة"ومثبت

البيتين.("..القاضيقضا

ذكرواقدكماتدليسوفقدالأكثزيزكيوأن........

زكاهالذيعلىيقدماكثرالعدولمنزكاهالذيالراويأنيعني

الراويوان.بعدالتهالوثوقتزيدالمزكينعددزيادةلان؛ذلكمناقل

وحاصله:.المقبولالمدلسروايةعلىروايتهترجحالمدلسغيرالعدل

فيالمدلسهوالمقبولوالمدلس.المرجحاتمنالتدليسعدمان

تدليساما.المرويالحديثعينفيبالسماعالمصرحعادةالاستاد

اصليسقطالتسويةوتدليس)3(،مقبولغيرصاحبهانفالظاهرالشيوخ

المصطلح.فيمقررهوكماالعدالة

النبيأصحابأقربوكونهلنسب1علموالحفظحرية877

:مرجحاتأربعةالبيتهذافيذكر

الحرلانالعبد،مرويعلىالحرمرويفيرجح،الحرية:الأول

)1(

)2(

)3(

.()572رقمالبيت

.()573رقمالبيت

ينسبهأويكنيهأوالمعروفاسمهبغيرمنهسمعشيخايسميانهو:الشيوختدليس

الاولمناخف)وهذا:الصلاحابنقال.يعرفكيلابهيشتهرلمبمايصفهو

الحاملالقصداختلافبحسبكراهيتهفيالحالوتختلف-الاسنادتدليسيعني-

.مقبولغيرإنهالمصنفقالكمافليس.76(:الحديث)علوم(عليه

206



الغيث"صاحبوضعفالعبد،عنهيتحرزلاعمايتحرزمنصبهلشرف

بالحرية.الترجيح()1"الهامع

هوالحافظأن:الاول؛أمورأربعةتحتهويدخل،الحفظ:الثاني

ثماللفظيتخيلمنالحافظوغير،تلعثمغيرمنالحديثيسردالذي

التأدية،علىيقدرمنالحافظ:الثاني.وتكلفتفكربعدويؤديهيتذكره

أنهعلماللفظسمعإذالكنأصلاالتأديةعليقدرلامنالحافظوغير

لمخيماللهرسول"لقنني:عنهاللهرضيمحذورةأبيكقول،فلانعنمرويه

لاالاذانثعلبةبنزيدبنعبداللهيةرومع")2(كلمةتسععشرةالأذان

لفظيحفظمنالحافظأن:الثالث.لمجيمعنهلفظايحكيهلاوهوفيهترجيع

منالحافظأن:الرابع.المكتوبعلىيعتمدمنالحافظوغير،الحديث

لماالاداءحينإلىالتحملحينمنالحفظعلىالتعويلشأنهأنعلم

الاداءأوالتحملحينالكتابةعلىالتعويلشأنهمنالحافظوغير،يرويه

نوبخصوصهالمعينالمرويهذافيالحالعلىنطلعلموإن،يرويهلما

كتابة.عنوالآخرحفظعنرواهأحدهما

معلومروايةفترجح،النسبعلم-:البيتمسائلمن-الثالث

به.الوثوقلشدةالنسبمعروفغيرعلىالنسب

للزركشي.(605)3/:"المسامع"دشعيفاصلهمقمنقولوهو،84(4)3/(1)

فيهوليس-5عنهاللهرضي-محذورةابيحديثمن)937(رقممسلمأخرجه،!،

عشر(.)تسعة
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!يملهأقربيتهمعنىوفي،!يمالنبيأصحابأقربكونه:الرابع

إلىأقربعادةالصحابةمنمجلسهكانمنبهالمرادأن:الاول:قولان

منبهالمرادأن:الثاني.كابرهموالصحابةرؤساءوهم،ع!يماللهرسول

:الاولووجه.!يممنهالحديثتحملوقتالمسافةفيإليهأقربكان

فيالقريبأن:الثانيووجه،غيرهممنثقةأشدالصحابةأكابرأن

سماعه.فيالخطأوعدماللفظحفظمنتمكناأشدالمسافة

فضلاقدوبعضمهملاوقيلخهلاقدحائهانذكورة878

كونهاجهلإذاالانثىروايةعلىنرجحالذكرروايةأنيعني

واضح.عليهافتقديمهمنهااضبطكونهيعلمان:ثلاثةفالاحوال،أضبط

بقوله:المؤلفعنهاحترزالذيوهوعليهفتقدممنهأضبطكونهايعلمأن

فيهوذكر،المؤلفمرادوهوأضبطأيهمايجهلأنجهلا"قدحاله"إن

الانثىمنثقةأشدالرجلبأنللعادةعليهايقدمأنه:الأول؛أقوالثلاثة

قولوهوالاضبطيةجهلعندبالذكورةيرجحلا:الثاني.الغالبفي

أحكامغيرفيالانثىعلىالذكرفيرجحالتفصيل:الثالث.الاسفراييني

أضبطلانهاالنساءأحكامفيالانثىوترجح،والعدةكالحيضالنساء

المؤلف.مرادهوهذا،فيها

غلماقدبهالتحملوجةوماروايةأظهركانما987

علىتقدمالمرويالمعنىفيوضحهماوالروايتينأظهرأنيعني

قولعندالشرحهذافيتقدمكما،وإجمالخفاءفيهاالتيالاخرى
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إلخ.(1")..والجلاالخفاءفيلاستواءوا":المؤلف

قراءةأو،الشيخلفظمنسماعمنتحفلهجهةعلمتمنروايةوأن

كالراويتحملهجهةتعلملممنروايةعلىمقدمة،ذلكغيرأوعليه

ونحوهما."عنو""قالب"

تقدمااسلافهمنترجيحاعتمىوالبعضقالإسلامتأخز088

فقال؟يرخحيهماأومتقدمهالاسلاممتأخرخبرفياختلفأنهيعني

هووهذا،خبرهتأخرلظهورالاسلاممتاخرحديثيرخح:بعضهم

وأشد)2(أتقىلانهالاسلاممتقدمخبريرجح:بعضهموقالالاظهر.

بالرفعتأخر"":وقوله.اختاربمعتى"و"اعتمى.)3(إسلامهلقدمتحرزا

قبله.ماعلىبمحذوفمعطوفا

................كلفاأومباشراوكوئه881

بهأدرىلأنهغيرهروايةعلىروايتهتقدمروىلماالمباشرأنيعني

حديثعلىالسفيرلانهرافعأبيحديثتقديممنقدمنا)4(كماغيرهمن

)2(

)3(

)4(

.()588رقمالبيت

.طمنوالمثبت،أتقن:الاصل

كونهجهةمنهوليسالاسلاملمتأخر"فالترجيح282(:)2/:"النشر"فيقال

بهذابهيرجحفلاالاسلاممتقدمإلىبالنسبةلهشرفصفةليسلانهللراويوصفا

لمتقدموالترجيح،معارضهعنمرويهلتأخرخارجةقرينةكونهباعتباربلالاعتبار

علىلاطلاعهروايتهترجيحيقتضيللراويشرفصفةكونهحيثمنالاسلام

اهـ."الاسلاممتاخرعليهيطلعلمماعلىلاسلامامور

554(.)ص/
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.()1حلالع!ي!والنبيميمونةتزويجفيعباسابن

وهوالحديثتحملمنروايةتقدمأنهيعنيكلفا""أو:وقوله

روايةفيللاختلاف،البلوغبعدأداهثمصبياتحملهمنروايةعلىمكلف

.روىلماأضبطالبلوغبعدالمتحملولان،صباهفيالمتحمل

خفامنللامناسمينذيغيرأو....................

تطرقلان،اسمانلهمنعلىواحداسملهمنخبريقدمأنهيعني

واحدفيضعيفيشاركهأنلاحتمالأكثرالاسمينصاحبإلىالخلل

ترجيحلاأنهفالطاهرالاسمينذيفيالمشاركةبعدمقطعوإن،منهما

واضح.وهو)2("البينات"الاياتفيقالهكماالاسمباتحادحينئذ

مانعغيررواهمنوكونالواقعذاأوباللفظراوياأو882

:مرجحاتثلاثةالبيتهذافيذكر

بالمعنى.الراويعلىيقدمباللفظالراويكون:الأول

"ذا:بقولهمرادهوهوالواقعةصاحبالراويينأحدكون:الثاني

الواقعةصاحبةولانها،حلالوهوتزوجهاع!ي!أنهميمونةكرواية("الواقع

.)3(محرموهوتزوجهاأنهعباسابنيةروعلىقدمت

غيرأيالروايةمانعغيرالراويعنهروىالذيالشيخكون:الثالث

)1(

)2(

)3(

9تحريجه.متقد

الحديثين.تخريجتقدم
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الفرعجزمفانإلخ"فرعمن"والجزم:قولهفيتقدمكماالفرعمكذب

المذكور،الخلافعلىتقدمكماالاصلأنكرهاولوروايتهمعهتقبل

بقوله:مرادهوهو،أصلهيكذبهلممنعليهيقدمبالقبولالقولعلىولكنه

راويا"او":وقوله.الواوبتشديد"و"رواه."مانعغيررواهمن"وكون

معطوفبالرفع""وكون:وقوله"مباشرا":قولهعلىمعطوفابالنصب

قبله.المرفوعةالمتعاطفاتعلى

الترجيحذيوالشيخلمسلبم[لصحيحفيأودعوكوئه883

فيالشيخانخرجهماالسندباعتبارالمرجحاتمنأنيعني

بهانفردما:الثانية.عليهاتفقاما:الاولى؛مراتبثلاثوهوصحيحيهما

ومراده.مسلمبهانفردما:الثالثة.مسلممنشرطاأخصلانهالبخاربد

ومسلمااللهتغمدهالبخاريإسماعيلبنمحمد"الترجيحذبد"بالشيخ

علىكانمامسلمأخرجهمايليأنهالمصطلعفنفيذكروقد،برحمته

شرطثم،مسلمشرطثم،البخاريشرطعلىكانماثمشرطهما،

للمعفول،بالبناءوح""وهأيضابالرفع"وكونه":وقوله.غيرهما

إلخ.الصحيحفياخرج""أوص!ومعنى
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المرويحالباعتبارالترجح

الدرايهذويلدىفرجحوالروايهالدليلوكثرة884

الآخر،علىلهمرخحةالمتعارضينأحدعلىالأدلةكثرةأنيعني

السند،ترجيحمنالرواةبكثرةالترجيحأنيخفىولا.رواتهكثرةوكذلك

أحدكانفان،فيهمايخفىلاالمرويحالباعتبارالترجيحمنفجعله

الأدلة،بكثرةالترجيحفالظاهرأدلةأكثروالثانيرواةأكثرالمتعارضين

يأ"الدرايه"ذوي:وقوله.يبعدلاإنه:")1(البينات"الآياتفيوقال

.الاصولبفنالمعرفةأصحاب

................فالتقريزفالفعلىوقوئه885

لفعله،الناقلالخبرعلىيقدمع!مالنبيلقولالناقلالخبرانيعني

منأقوىالقولكانوإنما،لتقريرهالناقلعلىيقذملفعلهالناقلوالخبر

لانالتقريرعلىالفعلوتقديم،ع!ي!بهالاختصاصالفعللاحتمالالفعل

")2(تقريرهانحصرالفعل"وفي:قولهفيتقدمكماضمنيفعلالتقرير

الضمنيئ.منأقوىوالصريح

ومثال،الفعلقدموربما،أغلبيالفعلعلىالقولتقديمأنواعلم

منبالعمرةالاحرامأنمنوغيرهمالمالكيةمنالفقهاءذكرهما:تقديمه

)1(

)2(

.(الكتبدار.ط4/69-2)

.(94)1رقمالبيت
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عائشةبهأمرالذيالتنعيممنمنهأفضلمج!ي!النبيفعلهالذيالجعرانة

.القولعلىللفعلتقديما

الكثيروألغيفصاحة............................

غيربانللعلمالفصيحغيرمعارضهعلىيقذمالفصيحالحبرأنيعني

أريدسواءفصيحالكانع!يمالنبيبلفظكانلولانه؛بالمعنىمرويالفصيح

الكثير"وألغي":وقوله.البلاغةبهاأريداوالاصطلاحيمعناهابالفصاحة

الفصيح،الخبرعلىلافصحاالخبريرجحفلاتلغىالفصاحةزيادةان/يعني

.العربأفصحلانهبم!ي!لهاللفطكونلىإأقربلانهبذلكيرجح:وقيل

للرسولالمجلورجحالقبيلىولغةزيادة886

:مرجحاتثلاثةالبيتهذافيذكر

الخبرعلىيقدمزيادةعلىالمشتملالخبرأنيعني،الزيادة:الأول

سبعاالعيدفيالتكبيرخبركترجيح،العلمزيادةمنفيهلما؛عنهاالخالي

لاقل.بالاخذامنلاربعابخبرالحنفيةواخذ،(1اربعا)فيهلتكبيراخبرعلى

)9127(،رقمماجهبنو)536(،رقمالترمذيخرجهسبغاالتكبيرحديث)1(

:الترمذيقال-.عنهاللهرضي-عوفبنعمروحديثمن(48)2/:والدارقطني

قالأنهالبخاريعنونقل.البابهذافيشيءحسنوهو،حسنحديثهذا

في-وليسالكبير""العللمن)3/286("سننه":فيالبيهقينقلهكما،ذلك

المزنيعبداللهبنكثيرإسنادهففيواحد،غيرفيهتكلمقدلكن-.منهالمطبوع

المانير":"البدرانظر.لهتحسينهالترمذيعلىنكرواو،توهينهعلىالنقاداكثر

عمروهوابنعائشةحديثمنشاهدوله.08(76-)5/
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بلغةالواردمعارضهعلىيقدمقريشبلغةالواردالخبر:الثاني

ومنه،منهمهوالذيفومهالرجلوقبيل،منهمع!ح!النبيلأن،غيرهم

.[72/]الاعراف<وقبيله-هويردبهئمفي>:قوله

،أمرهوعظمةشانهبلعوالمشعرأيللرسولالمجلالخبر:الثالث

فما،فشيئاشيئايتجددكانشأنهلانءعلو،كذلكليسماعلىيقدمفانه

الصحابة.شأنبعلوالمشعريقدموكذا،المتأخرفهوشأنهبعلوأشعر

حجبدوناياهوسمعهالسببذكزالقصةوشهرة887

شهرة:الأول:المرجحاتمنثلاثةأيضاالبيتهذافيذكر

القصةذيالخبرعلىمقدمالمشهورةالقصةذاالخبرأنيعني،القصة

.()1القرافيقالهكمافيهاالكذبيبعدالمشهورةالقصةلأن؛الخفية

علىمقدمالسببفيهالمذكورالخبرأنيعنيالسببذكر:الثاني

علىالدالبمرويهالسببذاكرلاهتمام،السببفيهيذكرلمالذيالخبر

اعتنىولذاالمراد،بالمعنىالعلميفيدالسببعلمولان،ضبطه

.النزولأسباببذكرالمفسرون

)1(

رقمبوداودو(،73491رقم051)32/:احمداخرجهاربعاالتكبيروحديث

.-عنهاللهرضي-موسىأبيحديثمن092(928-)3/:والبيهقي(،)1153

مسعودابنعنصوابهنوبالوقفالبيهقيعلهو،.مجهولرجلإسنادهوفي

بهامش-النقيو"الجوهر215(،2-14)2/:"الراية"نصبانظر.عليهموقوفا

وح!نه.لمج!ي!النبياصحاببعضعنالطحاويععدشاهدوله."البيهقي

)ص/433(.:"التنقيح"شرحفي
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،حجابدونمنالشيخمنسمعالراوييناحدكون:الثالث

نا:عائشةعنمحمدبنالقاسمكخبر،حجابوراءمنمنهسمعوالاخر

وهوعتقتانها:يزيدبنالاسودخبرمععبد)1(،وزوجهاعتقتبريرة

ءو)2(
.الاسودبخلافحجابغيرمنعنهايروياخيهاابنالقاسملان،حر

)1(

)2(

عنالقاسمبنعبدالرحمنعنسماكعن،وغيره)4015(رقممسلمأخرجه

به.القاسم

الاسود)قول:عقبهالبخاريوقال.السننوأصحاب(4675)رقمالبخاريأخرجه

:""الفتحفيحجرابنالحافطقالاهـ.(أصححرارأيته:عباسابنوقول،منقطع

عنيزيدبنالاسود)حديث:عائشةعنالاسودروايةعلىكلامهضمن318()9/

وأالاسودقولمنهوهلراويهعلىفيهاختلف...حزاكانبريرةزوجأنعائشة

حفاظأحد-طالبأبيبنإبراهيمقال-؟سأبينهكما-غيرهقولهوأوعائشةعنرواه

فيالناسالاسودخالف-:عنهالبيهقيخرجهفيمامسلمأقرانمنوهوالحديث

جاءوماوحدهالأسودعنحزاكانانهيصحإنما:احمدالاماموقال.بريرةزوج

المدينةعلماءورواهعبداكانانهوغيرهعباسابنعنوصح،بذاكفليسغيرهعن

منه.اهـالغرض(000شيءأصحفهوبهوعملواشيئاالمدينةعلماءروىوإذ

كونهفيالواردةالرواياتجميععلىالكلامبعد322(9/:)الفتحأيضاوقال

قولهي-مدرجانهعلىآنفاقدمتهاالتيالمفصلةالروايات)فدلت:عبدااوحزا

وهوالخبرأولفيأدرجماأمثلةمنفيكوندونهمنأوالاسودقولمن-حزاكان

.بالكثرةعبداكان:قالمنروايةفترجحموصولايكونأنتقديروعلى...نادر

أختهاابنوعروةعائشةأخيابنالقاسمفإنبحديثهأعرفالمرءفآليضاو

بحديثهاعلموبعائشةأقعدفإنهماالاسودروايةمنولىيتهمافروغيرهماوتابعهما

.(2802-50)3/:"الراية"نصبوانظر.منهاهـالغرض(أعلموالله

.(4946-468/):""الاحكامفيالآمديبحروفهذكرهالمثالوهذا
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حجب"دون":وقوله.عائشةلاالحكمحربأنهالقائلإن:البخاريوقال

.حجابجمعبضمتين

رجعمنكقتلوعلةخكماجمعالذيوالخبزوالمدني888

مرجحين:البيتهذافيذكر

نأوالتحقيق،بعدهلانهالمكيعلىمرجحالمدنيالخبر:الأول

نزولبعدكانماوالمدني،سفرهافيأوالهجرةقبلكانماهوالمكي

الهجرةسفرفيكانماأنمن")1("الشرحفيالمؤلفذكرهوما،المدينة

التحقيق.خلاففانهمدني

الحكمافادماعلىمقدممعاوالحكمالعلةجمعالذيالخبر:الثاني

المقتضي")2(فاقتلوهدينهبدلمن"؟بحديثالمؤلفلهومثل،العلةدون

بعمومهالمقتضيالنساء)3(قتلعن!ي!نهيهخبرمعالمرتداتقتلبعمومه

الحكمبينجمعلانهيرجح"دينهبدل"من:حديثفان،مرتداتكنولو

فيهتبينلمالذيالاخردونالدينتبديلهيالتيوعلتهالقتلهوالذي

وجه"منالعموميك"وإن:)4(المؤلفقولشرحفيتقدموقد،العلة

فيصارفيهايجتمعانالتيالصورةفييتعارضانوجهمنالاعمينأنإلخ

)1(

)2(

)3(

)4(

/2()287.

.-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن03()17رقمالبخاريأخرجه

رضي-عمرابنحديثمن()1744رقمومسلم03(،)14رقمالبخارياخرجه

ه-عنهماالله

.(431)رقمالبيت
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.بالردةدينهعنأي"رجعمنكقتل":وقوله.الترجيحإلى

يعلئموخوفبتوكيدوماتقذئملعلةبهوما988

:مرجحاتثلاثةالبيتهذافيذكر

علىيقدمفإنهالحكمعلىالعلةذكرفيهقذمالذيالخبر:الأول

ارتباطعلىأدلالعلةتقديملان؛العلةعلىالحكمذكرفيهقدمالذي

ذلكالنقشوانيوعكس"المحصول")1(.فيالرازيقالهبهاالحكم

شئت.إنفيهفانظره)2("البينات"الاياتصاحبعليهردهبمالهمعترضا

التركيدمنالخاليعلىمقرمتوكيدفيهالذيفالخبر،التوكيد:الثاني

باطل،،باطلفنكاحهاولي!اإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:كحديث

دلالتهسلمتلوبنفسها")4(أحق"الأيم:حديثعلىمقدمفإنه")3(باطل

الموجودالتوكيدمنلخلؤه،الحنفيةإليهذهبكمانفسهاتزوجأنهاعلى

أنهاومعنى،لنفسهاتزويجهايفيدلاالتحقيقعلىأنهمع،معارضهفي

ترضه.لمكفءمنولاإذنهابدونتزوجلانهابنفسهاأحق

يقدموتهديدتخويفعلىالمشتملفالخبر،التخويف:الثالث

)1(

)2(

)3(

)4(

السبكيأنإلى)3/517(:"المسامع"تشنيففيالزركشيشارو)5/147(.

.البابهذافيذلكإلىأشارمنأول

.(288)2/:و"النثر"،(681)6/:"المحيط"البحروانظر.(4/122)

.927()ص/تخريجهتقدم

بمعناهوجاء-.عنهاللهرضي-عباصابنحديثمن()1421رقممسلمأخهـرجه

الصحيحين.قي-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن
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فيبماوالزركشي)1(البرماويلهومثل،ذلكمنالخاليالخبرعلى

عصىفقدالشكيومصاممن:قالعنهاللهرضيعماراان:)2(البخاري

بهاستدلماعلىيقذموانهالمرفوعحكمفيفانهع!ي!)3(.القاسمأبا

منلخلوه-احمد)4(عنيروىكما-الشكيومصومبوجوبالقائل

معارضه.فيالموجودالتهديد

وجبقدحكماتقضفقدمنهالسببالامطلقايعموما098

علىمقدمخاصسببعلىيردلمالذيايالمطلقالعامانيعني

عندالدخولقطعيةفانهاالسببصورةإلاخاصسببعلىالواردالعام

نافتحصل(")السببذواتبإدخال"واجزم:قولهفيتقدمكماالأكثر

العاموان،خاصسببعلىيردلمالذيالعامعلىمقذمةالسببصورة

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

.(681)6/:"المحيط"البحرانظر

قبلفصوموا"الهلالرأيتم"إذا:ع!ي!النبيقولباب،الصومكتابفيمعلقا،

.(091)6رقمحديث

462(،)4/:والنسائي)686(،رقموالترمذي)2327(،رقمابوداوداخرجه

والحاكم:)3585(،رقم"الاحسان"حبانوابن)1645(،رقمماجهوابن

وغيرهم.(571)2/:والدارقطني،(423442-/1)

حسنإسناده:الدارقطنيوقال.صحيحغريبحسنحديث:الترمذيقال

ابنوصححه.الشيخينشرطعلىالحاكموصححه.ثقاتكلهمورجالهصحيح

.196()5/:"البدر"فيالملقن

.7(00)رقم"الكوسجإسحاقمسائل"انظر،مغيمةالسماءكانتإذا

.()428رقمالبيت
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العامأفرادمنالسببصورةغيرعلىمقدمخاصسببعلىيردلمالذي

الدخولقطعيةلانهاالسببصورةقدمتنماوإ،خاصسببعلىالوارد

عليه؛الواردالعامعلىسببعلىيردلمالذيالعاموقدم،الاكثرعند

كانولذا،السبببصورةباختصاصهقيلسببعلىالواردالعاملان

المطلق.مناضعف

دريلهالذيكلعلىوهوالمنكرعلىللشرطمنهما198

مقدمالشرطيتينو"ما"!"من"شرطأداةهوالذيالعامأنيعني

للشرطمنه"ما:بقولهمرادهوهذا،النفيسياقفينكرةهوالذيالعامعلى

الذيالعامانيعنيدري"لهالذيكلعلى"وهو:وقولههالمنكر"على

منويستثنى،العامأدواتمنغيرهعلىمقدمالنفيسياقفينكرةهو

تقدمفيماالبعضوخالف.وجميع،كل:نحوالعمومفيالصريحذلك

النفي.سياقفينكرةهوالذيالعامعلىشرطهوالذيالعامتقديممن

الحكم.معالعلةيفيدغالبالانهالشرطتقديممنالمؤلفذكرهوما

ومامنأعنياللفظينمنبهاستفهماماعلىالجمعمعرف298

،الرجال:نحو(لاضافةا)او()بألمعرفجمعهوالذيالعامأنيعني

وانما.الاستفهاميتانو)ما()من(:هوالذيالعامعلىمقدم،اللهوعباد

علىلواحدتخصيصهيجوزلالانهمنهمااقوىالمعرفالجمعكان

بخلاف،إلخ")1(..القفالاقله"وموجب:قولهفيالمتقدمالخلاف

.)384(رقمالبيت()1
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فيتقدمكماجائزواحدالىفتخصيصهماالاستفهاميتينو)ما()من(

إلخ.")1(..الجمعفيلواحدجوازه":قوله

يفيقدعهدلاحتمالالجنسذيالمعزفعلىالثلاثةوذي398

فيو)ما(و)من(،المعرفالجمعهيالتيالثلاثةهذهأنيعني

الاضافةأو،بألالمعرفالمفردالجنساسمعلىمقدمةكلهاالاستفهام

و)ما()من(بخلاففيه)2(العهدلاحتمال؛زيدوغلام،الانسان:نحو

العهد.فيهيبعدالمعرفوالجمع،العهديحتملانفلا

نمقعليهأتىكلوعكشهيخمقمالمماخصعلىتقديم498

الذيوالعامالتخصيصيدخلهلمالذيالعامفياختلفواأنهميعني

لمالذيترجيحعلىالاصوليينفجمهور؟يقدمأيهماالتخصيصدخله

،الهنديالدينصفيالاالاخرالقولإلىيذهبولم،التخصيصيدخله

بعمومهيدلفانه[6/]المؤمنونأيمنهتم(ملكتوما>:ومثاله)3(والسبكي

الاختتن(بفخمعواوأن>أنمعاليمينبملكالاختينشمولعلى

ملكتأوما>:وعموم،اليمينبملكوطئهمابعمومهيشمل23[النساء/1

وادي>:بعموممخضصلأنهالتخصيصدخله[6المومنون/1<أنم

بملكالرضاعةمنالاختتحلفلا23[النساء/1<الرضحعةِمف

.)383(رقمالبيت(1)

العهدية.:ط)2(

.(263)ص/سبقوما،37(40)8/:"الوصولو"نهاية،367()2/:""الجمع)3(
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فلا[22]النساء/(ءاباؤ-نكحمانمبهحواولا>:وبعموم،اليمين

بئنتخمعواوأن>:عمومبخلافاليمينبملكالابموطوءةتحل

.النزاعمحلغيرتخصيصيدخلهفلم23[]النساء/كهختتر(ا

لقوله،بدليلجاءكلاانيعنينص"عليهأتى"كل:وقوله

اعتبارعلىمجمعالتخصيصيدخلهلمالذيالعامبأناحتجوافالجمهور

تقدمكماعمومهاعتبارفيمختلفالتخصيصدخلهالذيوالعام،عمومه

بأنأيضاواحتجوا.إلخ")1(..الاكثرلدىحجةوهو":المؤلفقولفي

،المخصوصفيالقولينحدعلىمجازالتخصيصدخلهالذيالعام

اعزوالثاني":المؤلفقولفيتقدمكما-الخصوصبهالمرادفيواتفقا

وهي،حقيقةالتخصيصيدخلهلموالذي-إلخ")2(..جزماللمجاز

.المجازمنأولى

الغالب،هوالعاممنخصقمابأنوالسبكيالدينصفيواحتج

يبعدالتخصيصدخلهمابانيضاواحتخا.غيرهمنأولىوالغالب

عمومه.علىالباقيبخلافأخرىمرةتخصيصه

تخصيصاالاكثرمعتخصيصاالاقلفيالمذكورالخلافويجري

مماأببلواولا>معارضة:ومثاله،الجمهورعندتخصيصاالاقلفيقذم

لكل(عاكتفأوتوالذينوطعام>مع[121الأنعام/1(عليهلمحهسم؟بهرلم

وطعام>عمومفيرجح،عليهاللهيسمولمالكتابيذبحهفيما5[المائدة/أ

.)293(وقمالبيت(1)

.)938(وقمالبيت)2(

617



لؤمماتا!دواولا>:عموملأن؛تخصيصااقللأنهالجمهورعند<الذين

الناسيبغيرالجمهورخصصه:مرتينمخصص(علتهاللهاسصلذ!

الوثنيذبحهبماوقومالشافعيوخصصه،للتسميةالناسيذبيحةفأباحوا

لمفانه،الاية(000لذينوطعام>عمومبخلاف،اللهلغيربهيهلالذي

اسمعليهيذكرلمبماخصصوهالجمهورلان،واحدةمرةإلايخصص

الله.غيراسمعليهذكرولومطلقاأباحهوبعضهم،اللهغير

الاقتضاذاتبعدمنكونهمائرتضىالإيماوذاثإشارة598

الدالوعلىبالاشارةالدالعلىمقدمبالاقتضاءالدالأنيعني

وأالصدقعليهيتوقفمقصودبالاقتضاءعليهالمدلوللأنبالايماء؛

علىالصدقعليهيتوقفالذيالمقتضيتقديموالظاهر،الصحة

نأيضاوالظاهر.خلولو)1(قالهكماالصحةعليهتتوقفالذيالمقتضي

للمتكلم.مقصودمدلولهلأن،الاشارةعلىمقدمالايماء

............................المفهومعلىهما698

،بالمفهومدلماعلىمقدمبالاشارةأوبالايماءدلماأنيعني

منطوقوالاشارةالايماءبأنالقولمنتقدملما؛مخالفةأوكانموافقة

")2(..بالصريحليسماهل"والمنطوق:المؤلفقولفيصريحغير

.المفهومعلىمقدموالمنطوق،إلخ

)1(

)2(

.(2824/):"معللاالضياءا"شرحهانظر

.()137رقمالبيت
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وافقهالشذوذغيرومالكفقه1....والمو............

مذهبوهو،المخالفةمفهومعلىمقدمالموافقةمفهومأنيعني

إلخ،".."ومالك:بقولهالمؤلفمرادوهو،شاذفمخالفهوالاكثرمالك

الاحتجاجفيبالخلافالمخالفةمفهوملضعفالموافقةمفهومقدموإنما

ومفهوم.")1(الجليالنهجعلىحجة"وهو:قولهشرحفيتقدمكمابه

بأنمحتجاالمخالفةمفهومبتقديمقالبعضهمأنالندوذ""غير:قوله

مفهومبخلافالمنطوقعليهدللمامخالفاحكمايفيدالمخالفةمفهوم

الموافقة.

.(016)رقمالبيت(1)
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المدلولباعتبارالترجح

الخبرين.منالراجحمدلولأي

............................ومثبتوناقل798

علىمقدمالاصليةالبراءةهوالذيالاصلعنالناقلالخبرأنيعني

إثباتهيالاصلعلىزيادةفيهالناقللان،الجمهورعندلهالمقزرالخبر

فمضمونهالنافلغيربخلاف،الاصلفيموجوداليسشرعيحكم

الاصلية.البراءةمنمستفاد

هوإنما":حديثمعفليتوضأ(")1(ذكرهمسنمن":حديث:ومثاله

الموجبفالحديث،وضوءمسهفيلي!سأيالذكريعني")2(منكبضعة

وقال.عليهفيقدمالوجوبعدمهوالذيالاصلعنناقلمنهللوضوء

)1(

)2(

.(483)ص/تخريجهتقدم

185(،)184،رقمودبودو16286(،رقم)26/214أحمد:أخرجه

حبانوابن،()483رقمماجهوابن،(1/1.1):والنسائي،)85(رقموالترمذي

(1/281):والبيهقي،(1/941):والدارقطني،(111)9رقم"لاحسان"ا

ابيه.عنطلقبنقيسحديثمنوغيرهم

المدينيابنوقال.البابهذافيرويشيءأحسنوهذا:الترمذيقال

والطبرانيحبانوابنالطحاويوصححه،بسرةحديثمناحسنإنه:والفلاس

والدارقطنيبوزرعةووأبوحاتمالشافعيمنهماخرونوضعفه.حزمبنو

و"التلخيص946(،465-)2/:المنير""البدر:انظر.الجوزيوابنوالبيهقي

.(134)1/:الحبير"
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خلافه.علىوالجمهور،للأصلالمقرربتقديمبعضهم

علىمقدمشرعيلخبرالمثبتالخبرأنيعني"ومثبت":وقوله

النافيبتقديم:وقيل،علمزيادةعلىالمثبتلاشتماللهالنافيالخبر

وقيل:مرخحا،منهمالكللانيتساويان:وقيل،بالاصللاعتضاده

والعتق.الطلاقغيرفيالمثبتبتقديم

دخلهاحينالكعبةفيصلى!يم"أنه:بلالحديث:ومثاله

ولمدخلهحينالبيتنواحيفيدعاأنه:أسامةحديثمع")1(ركعتين

المثبت.بلالخبرفيقدم،يصل)2(

فارقحتىالفجربعديقنتسك!ي!كان:أنسحديثأمثلتهومن

حيعلىيدعوشهراقنتإنما!يطأنه:مسعودابنحديثمعالدنيا)3(،

.بعد)4(يقنتلمثمسليمبنيأحياءمن

)2(

)3(

)4(

سألانهعمرابنحديثمن()9132رقمومسلم)793(،رقمالبخارياخرجه

بلالا.

.اخبرهاسامةانعباسابنحديثمن(0133)رقممسلمخرجه

والدارقطني:،(6494)رقموعبدالرزاق،(26571رقم0/259):احمداخرجه

وقدضعيفالرازيابوجعفروفيه.وغيرهم102()2/:والبيهقي)2/93(،

علىيدعوشهزاقنت-لجزالنبيانعنهروواإذ،انساصحابمنالثقاتخالف

.()677رقمومسلم،(001)3رقمالبخاريأخرجه...العرباحياءمناحياء

،(301)2/:شيبةابيوابن،2(13)2/:والبيهقي،()9156رقمالبزارأخرج!ه

فيالهيثميقال002(-)2/":الخيرة"إتحاففي-كماوالحاكمبويعلىو

ضعيف.وهوالقصابالاعورأبوحمزةوفيه:(137)2/:""المجمع
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الناقلمسألةأن:المثبتومسألالناقلمسألةبينالفرقوحاصل

نسبالمثبتومسألة،الاخروخالفهالأصلالخبرينأحدحكمفيهاوافق

هذابينوالفرق،الاخرونفاهالشارعإلىشيءحصولالخبرينأحدفيها

الناقل.مسألةمنمستثناةالمثبتمسألةبعضهموجعل.ظاهر

الاخرهذاثمالنواهيبعد........والامر................

................................................الإباحةعلى898

علىالدالالخبرعلىمقدمالتحريمنهيعلىالدالالخبرأنيعني

الوجوبوأمر،المفسدةلدفعالتحريمنهيلان؛الوجوببهالمرادالامر

الثاني.علىمقدموالأول،المصلحةلجلب

الامرهوالذي-الخاءبكسر-الاخرأنيعنيإلخهذا(""ثم:وقوله

نأفتحصل،الطلبعهدةمنالخروجفيللاحتياطالاباحةعلىمقدم

الفاعلاسمبصيغة"الامر":وقوله.فالاباحةفالامر،،النهيالمقدم

أمر.علىالدالالخبريعني

أمزالذيوعلىالئواهيعلىالخبز................وهكذا

الامر،وعلىالنهيعلىمقدمللتكليفالمتضمنالخبرأنيعني

فيليسماالامتثالتأكدعلىالدلالةمنفيهالخبريةبالصيغةالطلبلأن

الامرنفسفيبهيرادإنماللتكليفالمتضمنالخبرأنوالتحقيق،غيره

نحو:المعانيفنفيتقرركمالازمهاولاالخبرفائدةبهيردولمالانشاء

]البقرة/(يتربصى%وآلمطلمت>233[]البقرة/<يرضعن!وألؤلدت>

فما.[11-01/]الصف(ئؤمنونجاليمعذالبىمنتضجيكوتجزةعلىادل!هل>[282

622



ظاهر،غيرالانشاءبه)2(يردلمأنهمن(")1("الشرحفيالمؤلفإليهأشار

يكنلمماالامرعلىالنهيتقديممنسبقمامحلأنتعلمهناذكر)3(وبما

لمالذيوالامرالنهيعلىقدموإلاهناكماخبريةصيغةضمنفيالامر

خبرية.صيغةيكن)4(

يجريكذ[كهذاثالثهاوحظراباحبماخبريفي998

:لقواأثةثلاحةبالااوخبرلمنعاأيلحظراخبررضتعافينأيعني

مقدمللمنعالمقتضيالنهيأنقدمناوقد،الحظرتقديم:الأول

هونمباجتركلانظاهرووجهه.الاباحةعلىمقدموالامر،الامرعلى

.حرامفيالوقوعمن

هوالذيبالاصللاعتضادهاالحظرعلىالاباحةتقديم:الثاني

.الحرحنفي

الآخر،مرجحيساويمرجحامنهمالكللانسواءهما:الثالث

الحظر،يعني"هذا":وقوله.)6(العلتينتعارضفي()الباجيوصححه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)2/592(

الامر.نفسفي:طفيبعده

ذكرنا.:ط

يضمن.:ط

.761()2/:"الفصول"إحكامانظر

نهإلاالباجي)وصححه:قالإذ692()2/:"النشر"صاحبلكلاماختصارهذا

وليس:اقولاهـ.(الاباحةوالاخرىالحظرإحداهمااقتضتإذاالعلتينفيفرضه

العلتينهفيفرضهإلىإشارةايالباجيكلامفي
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.الجوازبمعنىمصدرلانهاالاباحةيعني""ذاك:وفوله

........................التدب....قبللجزم1و009

علىالدالالخبرعلىمقدمالوجوبعلىالدالالخبرأنيعني

الذمة.لبراءةاحتياطاالندب

ألفافيهالحذماعلىحدانفى....والذي................

الحد،علىالدالعلىمقدمالحدنفيعلىالدالالخبرأنيعني

فيالمؤلفذكرهكماالتعزيروكذلكبالشبهاتيدرالحدلان

فيهماعلىالحدفيهمايقدم:فقالواالمتكلمونوخالف"الشرح")1(.

نفيه.

................معقولالهمدلولكانما109

علىمقدمالعلةالمعلومأيالمعنىالمعقولالخبر]أن[يعني

للانقيادوأدعىأغلبالمعنىمعقوللان؛علتهتعرفلمالذيالتعبدي

فيكانإذابمامالكأصلعلىهذاويقيد:حلولو)2(فال،حكمتهلمعرفة

المعقولية.عدمفيهاالغالبلان؛التعبدياتبابغير

دليلاأتىالوضععلىوما....................

علىالذالعلىمقذمالوضعخطابعلىالذالالخبرأنيعني

ويدلشرطاالشيءكونعلىالخبرينأحديدلكأن،التكليفخطاب

)1(

)2(

.)2/692(

.(2/584):"معللاالضياءا"نظرا
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خطابعلىالدالتقديموجه.حالكلفيفعلهعنالنهيعلىالاخر

الفعلمنوالتمكنوفهمهالخطابأهليةعلىيتوقفلاأنه:الوضع

منفيهلماالتكليفعلىالداليقدم:وقيل،التكليفعلىالدالبخلاف

عليه.الثوابترتب

**

625



الإجماعاتترجنئ

علىالإجماعاتبعضوترجيحالنصعلىالاجماعترجيحيعني

بعض.

............................عليهأخمعاقدالذيالنصعلىرجح209

النسخفيهيؤمنالاجماعلانالنصعلىيرجحالإجماعأنيعني

ماعلى"وقدمنه:الاجماعفيقولهللمؤلفتقدموقد،النصبخلاف

لجوازالنصعليهيقدمالسكوتيالاجماعأنواعلم.إلخ")1(..خالفا

منه.أرججلدليلمخالفته

تبعامنعلى....والضحب............................

منوأحرى،التابعينإجماععلىالصحابةإجماعيقدمأنهيعني

التشريع،بأحوالوأعلمغيرهممنأفصلالصحابةلان؛بعدهم

غيرهموإجماعبهالاحتجاجعلىمتفقإجماعهمولانع!يالهلهلمباشرتهم

فيه.مختلف

علمامنوافقواالعموئمفيهوماعصزهانقرضماكذاك309

:الاجماعمرجحاتمنمرجحينالبيتهذافيذكر

علىعصرهانقرضالريالاجماعفيقدم،العصرانقراض:الأول

كما،عصرهينقرضلمبالريالاحتجاجفيللاختلافينقرضلمالري

.62()1رقمالبيت(1)
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(إلخ.1")..العصرانقراض"ثم:المؤلفقولفيفيهالخلافذكرتقدم

فيهوافقالذيالاجماعفيقدم،للمجتهدينالعوامموافقة:الثاني

"العموم":المؤلففقول،فيهيوافقوهملمالذيعلىالعلماءالعوام

العوامفيهايالعلماءيعنيللفاعلبالبناءعلما""من:وقوله،العواميعني

موافقتهمباشتراطقيللانهمالعوامبموافقةرتجحوإنما،العلماءوافقوا

"فالالغا:المؤلفقولفيذلكفيالخلافذكرتقدمكما،الاجماعفي

فيهوافقالذيكانإن:بعضهمقال.إلخ")2(...لاوقيلانتقيعملمن

لمالذيتقديميبعدفلاسكوتيغيرفيهيوافقوالموالذيسكوتياالعوام

في)3(العوامموافقةمناقوىفيهالمجتهدينتصريحلان،فيهيوافقوا

الظاهر.هووهذا،السكوتي

)1(

)2(

)3(

.(161)رقمالبيت

.(406،506)رقمالبيتان

!العام:الاصل
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والعحذودالأكيسةترجح

أعني-التصديقاتمنالمنقولبينسبقفيماالترجيحأناعلم

مننوعبينالتراجيحفيالمبحثهذافيوالكلام-الخبريةالقضايا

من-المفرداتمعرفةأعني-التصوراتوبين،القياسوهوالمعقولات

إلىيرجحبمايكونالقياسوترجيحلا،أمكانتنقليةعليهاحكمغير

.الخاصأو،المدلولأو،العلةأو،الفرعأو،الاصل

للقياسالترجيخحكمهأيالأساسذاالمثبتبقوة409

بدأالاساسحكمالمثبتالدليلبقوةيرجحالقياسأنيعني

أقوىالقياسينأحدفيالاصلحكميكونبأنعليهالمقيسالاصل

فاعلهإلىمضافوهومصدر"بقوة"خبرهمبتدأ"الترجيح":فقوله،دليلا

مفعولصاحببمعنىو"ذا"،الفاعلباسم"المثبت"هوالذبد

الحكمفالصاحب.الاصلحكمهوالاساسوصاحب."المثبت"

بالترجيح،يتعلق"للقياس":وقوله،عليهالمقيسالاصلوالاساس

عليه.بيانعطففهول"ذا"تفسيربالنصب"حكمه":وقوله

........................السننموافقوكونه509

بسننوالمراد،القياسسننعلىبكونهيرجحالقياسأنيعني

حكموليس":قولهفيتقدممالاأصلهجنسمنفرعهكونهناالقياس

فردلانالاصلجنسمنالفرعبكونهنارجحوانما،إلخ")1(الاصل

نظر=1و،قلمسبقوهو(...الفرعأحكم:الاصلفيووقع)646(.رقمالبيت)1(
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والفرع":المؤلفقولتقدموقد)1(،غيرهمنالجنسبفردأشبهالجنس

بلوغفيالوضوءعلىالتيممقياس:ومثاله،إلخ")2(..بباعثللأصل

لان؛الكوععلىالاقتصارفيالسرقةعلىقياسهمنأولىفانهالمرفقين

قتل:أمثلتهومن،السرقةجنسمنوليسالوضوءجنسمنالتيمم

بجامعالصائلالادميعلىقياساقتلهافيضمانلافانهاالصائلةالبهيمة

إتلافلهأبيحلانهيضمنهاإنه:الحنفيةقولمنأولىفانه،صائلالكلأن

لوماعلىقياساالضمانعليهفيجبعنهالضررلرفعإذنهدونغيرهمال

فالفرع،صائلعلىصائلقياسالاوللان،الجوعمنأكلهإلىاضطر

لضرورةمأكولعلىصائلقياسفانهالثانيبخلاف،الاصلجنسمن

جنسه.منوليسالجوع

ظنغالبأوبالعلةبالقطع........................عن)3(

مقطوعاالاصلفيالعلةوجودبكونالقياسينأحديرجحأنهيعني

أحدهمافيمظنونابوجودهابكونيرجحوكذا،كذلكليسوالاخر،به

فيهمابوجودهاقطعإنأنهاالمؤلفوظاهر.الاخرفيالظنمنأغلبظنا

.)4(اليقينتفاوتفيالمتقدمالخلافعلىمبنيوذلاب،فيهترجيحفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/203(.لنشر":"

.هبغير:لاصلا

.)656(رقمالبيت

وظهر.عرضبمعنىأعن(:النشر""فيقال

.5(94-0أص/انظر
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ظناذلكظنأوالفرعفيبوجودهابالقطعالترجيحلييظهر:قلت

تعارضامتناعنواعلم.ظاهروهوالاصلفيذكرمانحوعلىأغلب

للمجتهد.يظهرمابحسبلاالأمرنفسفيهوإنماالقطعيات

معفماتتركهأصلهاماولتقدماالمسلكوقوة609

:القياسمرجحاتمنمرجحينالبيتهذافيذكر

الآخرعلىالقياسينأحديرجحأنيعني،المسلكقوة:الأول

العلةمسالكفيتقدموقد،الآخرعلةمسلكمنأقوىعلتهمسلكبكون

.التعارضعندالتقديمفائدتهأن()1هناكقدمناوقد،القوةفيترتيبها

فتقدملهاالمرجحاتمنفانه،الافرادلجميعالعلةعموم:الثاني

بقوله:إليهاالمشارلهالمخصصةالعلةعلىأصلهاقخصصلىالتيالعلة

منهاأكثرلانهاعليهارجحتوإنما.إلخ(")2(..تعمموقدتخصص"وقد

أضعففكانتبهاالتعليلفياختلفلاصلهاالمخصصةولان،فائدة

فيها.الاختلافبسبب

تعليلمع،بالطعمالبرفيالربالتحريمالشافعيةتعليل:ومثاله

العلةتخصيصإلىيؤديبالكيلتعليلهفان؛بالكيللهوالحنابلةالحنفية

فيالربامنعفيخصصربويايكونفلايكاللاالحفنةمثللانلاصلها،

فيهتخصصفلا)3(الشافعيةتعليلبخلاف،مثلاالحفنةعلىزادبماالبر

.بعدها(وما874)ص/(1)

.()677رقمالبيت)2(

الشافعي.:الأصل)3(
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أفرادجميعفيعامةفالعلةالحفنةفيموجودالطعملانأصلهاالعلة

"بقوة:قولهفي""قوةعلىعطفابالجر"المسلك"وقوة:وقوله.الحكم

."تقدم"مفعول"ما":قولهو.إلخ"المثبت

عنادهبلاالاخرفذاتوادهرادالانعبهاسوذات709

علتهالذيعلىمنعكسةمطردةعلتهالذيالقياسيقدمأنهيعني

علتهالذيعلىفقطمطردةعلتهالذيويقدم،فقطمنعكسةأوفقطمطردة

منعكسها.العلةمطر:الاول؛ثلاثالمراتبانفتحصل،فقطمنعكسة

منعكسها.:الثالثمطردهاه:الثاني

يسمىوعدمه،الثبوتفيالملازمةالاطراد:أن)1(تقدموقد

العكس.بعدميسمىوعدمه،الانتفاءفيالملازمة:لانعكاسانو،لنقضبا

وجود"منها:قولهفيتقدمكماقادحالنقضبأنالقولعلىاما

"وعدم:قولهفيتقدمكماقادحالعكسعدموأن،إلخ")2(..الوصف

العلةببطلانالقياسلبطلانترجيحفلاإلخ.")3(اتحاد.معالعكس

عطفابالنصب""وذات:وقوله.العكسوعدمالنقضهوالذيبالقادح

.الخلاف:والعناد،الاطرادوهوالخاءبكسرالاخر"و"،""ماعلى

يجريانمزقدكمالهاأصلانوماالنصوعفة809

)1(

)2(

)3(

)ص/515،052،523(.

.)762(رقمالبيت

.771()رقمالبيت
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:القياسمرجحاتمنمرجحينالبيتهذافيذكر

المستنبطة.علىمرخحةالمنصوصةالعلة:الأول

المسلكيحملأنإلاالمسلكبقوةقولهمعتكراروهذا:قلت

واضح،الاستنباطعلىالنصوتقديم،الاستنباطخصوصعلى

العلة.علىالنصهوفالمرجح

أصلينمنماخوذةعلتهالذيالقياسفيقدم،الاصولكثرة:الثاني

أخذتالذيفيقدموهكذاواحدأصلمنمأخوذةعلتهالذيالقياسعلى

منالعلةأخذومعنى.إلخاثنينمنعلتهأخذتالذيعلىثلاثةمنعلته

الادلة،بكثرةالترجيحإلىراجعوهوالعليةعلىدليليندلالة:أصلين

إلخ.(1)"الدليل"وكثرة:قولهفيتقدموقد

الاخرقياسهمعالنيةوجوبفيالتيفمعلىالوضوءقياس:ومثاله

التيممعلىقياسهفيالعلةلانالنيةوجوبعدمفيالنجاسةغسلعلى

الصلاةفيالنيةكاشتراط،كثيرةأصوللهاتشهدالعلةوهذه،عبادةكونه

بخلاف،عبادةالكلأنبجامع،العباداتمنوغيرهاوالحجوالصوم

.كهذهأصوللهاتشهدفلمالخبثطهارة

عليه،معطوفموصولو"ما("مبتدأو"علة":المؤلفوقول

المفردعنالخبروثنى""يجريانجملةوالخبرلها"أصلان"جملةوصلته

يجريانأي"يجريانب"متعلق"كما":وقوله،عليهالمعطوفإلىنظرا

.884()رقمالبيت(1)
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منحالوالمجروروالجار،مقابلهاعلىالمرجحة()1المسائلمنمركما

."يجريان":قولهفيالاثنينلف

................ألمقدخلصالفروعكثرةفي909

أكثرإحداهماكانتإذاالمتعديتينالعلتينفياختلفواأنهميعني

تقدمهلإلخ)2("أطلقهالكثيرالحكمفي"وذاك:قولهفيتقدمكمافروغا

وهذاعليها؟تقدملااو-الراجحوهو-فروغاأقلهيالتيالاخرىعلى

لا؟أمالقاصرةعلىتقدمهلالمتعديةفيالاختلافعلىمبنيالخلاف

لمومن،الفروعبكثرةيرجح:قال-الاكثروهم-عليهاتقدم:قالفمن

.الفروعبكثرةيرجحلمعليهايقدمها

العدمتطزقتقفلوما...............

فيهايكثرالتيعلىمقذمةالعدماحتمالفيهايقلالتيالعلةأنيعني

تكونبأن،الاوصاففيهاتقلالتيهيالعدمفيهايقلوالتي،احتماله

المركبةوتقدم،وصفينمنالمركبةالعلةعلىفتقذمواحداوصفاالعلة

اقلكانتكلماالاوصافلان؛وهكذاثلاثةمنالمركبةعلىوصفينمن

هيالتيتقذم:وقيل.بالعكسوالعكس،أقلالعدماحتمالتطرقكان

قوةعلىدليلكثيرةأوصاففيوالأصلالفروعاشتراكلانأوصافاأكثر

بينهما.الشبه

.3(40)2/:النشر"و"،طمنوالمثبت.والمسائل:الاصل(1)

.)676(رقمالبيت)2(
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مقتضيهعلمتاحتياطاوماتعديهوذاتقدمذاتية019

:القياسمرجحاتمنمرجحاتثلاثةالبيتهذافيذكر

الذيعلىمقدمذاتيةعلتهالذيفالقياس،ذاتيةالعلةكون:الاول

بالذاتقائماوصفاأي،للمحلصفةكانتماهيوالذاتية،حكميةعلته

شرعا،بالمحلتعلقهثبتالذيالوصفهيوالحكميةوالاسكار،كالطعم

."قدم"ذاتية:بقولهمرادهوهذا،ذلكونحووالنجاسةوالحرمةكالحل

فالمتعدية،الفرعإلىالاصلمنائعلةتعديةأي،التعدية:الثاني

القاصرةالاسفرايينيورجح،الجمهورمذهبعلىالقاصرةعلىمقدمة

تعارضهما:ومثال.(1)الباقلانيبينهماوسوى،أقلفيهاالخطأبأنمحتجا

بكونهلهالحنفيتعليلمع،المطربةبالشدةالخمرتحريمالمالكيتعليل

فالشذة،العنبخصوصمنالمعصورهوعندهمالخمرأنمع،خمرا

.)2(عندهمالخمربخلافالعنبمنالمتخذغيرإلىتتعدىالمطربة

لمالتيعلىالاحتياطتقتضيالتيالعلةفتقذم،الاحتياط:الثالث

الوضوءنقضالشافعيكتعليل،غيرهمنأرجحالاحوطلان،تقتضه

بقصدلهوالحنابلةالمالكيةتعليلمنأحوطفانهالنساء،مسبمطلق

البرفيالرباتحريمالشافعيةوكتعليل.المرأةمنوجودهاوالشهوة

بالكيل.التعليلدونفيهالحفنةلتحريمأحوطفانهبالطعم

لترجيحراجعانأنهماليويظهر،المثالينبهذينلهمثلوا:قلت

.(821)6/:"المحيطالبحرو"،(2404/):"المستصفى"انظر(1)

.3(2/50):"لبنودانشر"انظر(2)
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ولتقدما":قولهفيتقدمكما،تخصصهالتيعلىصلهاأتخصصلمالتيالعلة

الذي""قدممفعول""ذاتية؛المؤلفوقول.معمما")1(تتركهأصلهاما

و"ما"،عليهمعطوفابالنصب""وذات:وقوله،عليهمقدمأمرفعلهو

."د"مقتضيهمقدممفعولو"احتياطا"،عليهبالعطفأيضامنصوب

غبرامنلدىوفقافعللاجرىأصلهاحكئمماوقذمن119

العلةعلىمقدمةمعللأصلهاحكمأنعلىالمتفقالعلةأنيعني

ذكرهكمافيهاللاختلافأضعفلأنهاأصلهاحكمتعليلفياختلفالتي

لاصلباوالمراد.إلخ")2(..الوفاقوجودهاوعلة":بقولهسابقاالمؤلف

صاحبوقال)3(،عميرةالدينشهاببهجزمكمابهاالمعللالحكمهنا

وهو،الحكمدليلبالأصلالمرادأنالظنسبيلعلى")4(البينات"الايات

يعتيو"وفقا"،المفعولاسمبصيغة"معللا":وقوله.البيتلمعنىأقرب

متعلق"لدى":وقوله،الأصوليينمنمضىمنأيغبر"و"مناتفاقا،

."وفقا":بقوله

الشرعئيأتىهذينوبعدالعزفيأتىالحقيقيبعد129

الوصفأنإلخ(")والحقيقةللغة"وهو:المؤلفقولفيتقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(09)6رقمالبيت

.()642رقمالبيت

603(.)2/:النشر")وانظر،المحننشرحعلىحاشيتهفيلعله

/4(-222)223.

.)666(رقمالبيت
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بيانهاوتقدم،شرعيايكونوقدعرفيايكونوقدحقيقيايكونقدبهالمعلل

مقدموالعرفي،العرفيعلىمقدمالحقيقيأنالبيتهذافيوذكر،هناك

اللغة.قياسمنبهالالحاقلانهناللغوييتعرضولم،الشرعيعلى

ئعلئمأعئمأوصريحاوماالمقذئمالأشهزالحدودوفي139

الشرعيةالحدودأعني،الحدودترجيحفيالمؤلفمنشروعهذا

لالأنها؛العقليةالماهيةحدودالمرادوليسالشرعيةالاحكامكحدود

:مرجحاتمنثلاثةالبيتفيذكروقد،غرضهنابهايتعلق

الواضح،علىالأوضحالحدفيقدم،والوضوحالشهرة:الأولالحد

."المقدمالأشهر":قولهمعنىوهذا

الصريح،غيرعلىيقدمالصريحالحدفان،الصراحة:الثاني

للمقصود،المعينةالقرينةوجودعنداشتراكأوتجوزفيهالذيكالحد

علىالصريحتقديمووجه.الحد)1(يمنعكذلكقرينةتوجدلمإنلانه

ربما-اتضحتوإن-القرينةأن:الواضحةبالقرينةالمقترنالصريحغير

."صريحاوما":قولهمعنىوهذا،الصريحبخلافلاشتباهواالخفاءتطرقها

منهأخصحدعلىنفعاالاعمالحدفيقدم،النفععموم:الثالث

."عماو":بقولهمرادهوهو،عليهويزيدالاخصيتناولهمايتناوللكونه

................مطلقالنقليوافقوما149

كانسواءلهالموافقغيرعلىيقدمللنقلالموافقالحدأنيعني

)1(ط:يمتنع.
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مقابله،علىيقذمالشرعيللمعنىالموافقفالحد،لغوياوشرعياالنقل

الوضعخالفماعلىيقدمالوضعبحسباللغويللمعنىالموافقوالحد

يكونأن:المسألةهذه"صورة:")1(البينات"الاياتفيقال.اللغوي

اللغويأوالشرعيالمعنىعلىحملهبينفيهالامريدورواحدتعريف

علىاللغويأوللشرعيالموافقعلىحملهفيرجح،غيرهماعلىوحمله

،محتملانتعريفانهناكيكونبأنأيضاوتصور:قال.غيرهماعلىحمله

المخالفالمعنىباعتباروالآخر،لأحدهماالموافقالمعنىباعتبارأحدهما

علىأيضاومقدم،اللغةلنقلالموافقعلىمقدمالشرعلنقلوالموافق."له

إلخ.2(")..الشرعيعلىمحمولللفظوا":قولهفيتقدمكما،للعرفالموافق

العرفيالوصفتقديموبينهذابينالجمعوجهما:قيلفان

")3(؟العرفيأتىالحقيقي"بعد:قولهفيتقدمكما،الحقيقيوالوصف

وأالاحتمالعندهوإنماهناالمذكورالشرعيتقديمأن:فالجواب

عتدهوإنماالشرعيثم،العرفيثم،الحقيقيتقديممنتقدموما،التردد

.غيرهوشرعياكونهمنالحالتحقق

سبقاالرسومسائروالحد.....................

بالذاتياتالحدفيالتعريفلان؛الرسمعلىمقدمالحدأنيعني

بالعرضي،التعريفمنقوىابالذاتيوالتعريف،بالعرضياتالرسموفي

)1(.)4/024(

.(21)4رقمالبيت)2(

.(19)2رقمالبيت)3(
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ناقصا.وتاماالرسمعلىفيقدمناقصاوتاماالحدكانوسواء

................فاعتبزمرجحاتخلتوقد159

فاعتبرها،النظمهذافيمتفرقةكثيرةمرجحاتذكرتقدمانهيعني

ترجيحمنتقدممامثال.والتطويلالتكرارمنحذراهناالمؤلفتركهافقد

)1(العلماء"إلايرشدلا"أقواه:قولهفيبعضعلىالمخالفةمفاهيمبعض

علىمحمول"واللفط:قولهفيإلخالعرفيعلىالشرعيوتقديم،إلخ

"وبعد:قولهفيالاشتراكعلىالمجازوتقديم،البيت")2(الشرعي

)3(.

ذلك.ونحو،إلخمجاز"تحصيص

ينحصرلاكلهابأنواعلم....................

مئئهتعارضلدىفهيالمظنهقوةرحاهاقطب619

فيذكرفيماولاالبابهذافيذكرفيماتنحصرلاالمرجحاتأنيعني

غالباعليهتدورالذيلمرجحاترحاوقطب،النظمهذاأبوابمنغيره

وقوله:.ارجحفهوفيهقوىاالظنكانفما-الطاءبكسر-المظنةقوة:هو

عنه:اللهرضيمسعودابنقولونظيره.الترجيحعلىعلامةاي""مئنه

مفعلةالمئنةواصل.")4(الرجلفقهمئنةالصلاةوتطويلالخطبة"تقصير

)1(

)2(

)3(

...أعلاه:وفيه.(1)58رقمالبيت

.(12)4رقمالبيت

.(2)80رقمالبيت

"الكبير"فيلطبرانيو2(،)3/80:والبيهقي045(،)1/:شيبةابيابنأخرجه

-)986(رقممسلمخرجهمامنهوأولى.صحاحبأسانيدعليهموقوفا()3949رقم
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فالمئنة،توكيدحرفهيالتيالمشددةأنمن-العينوكسرالميمبفتح-

أمرالترجيحمئنةلظنقوةوكونكذا،إنهفيهيقالالذيالمكانهيإذا

دونالظنبمجردالترجيحيكونوقد،قطعيايكونقدالمرجحلان؛أغلبى

عليه.فيعتمدالمتعارضينلاحدمرجحبوجودالظنحصلإذاكما،غلبة

طولإن":يقولع!ييهاللهرسولسمعت:قال-عنهمااللهرضي-ياسربنعمارعن

."...فقههمنمئنةخطبتهوقصرالرجلصلاة
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الفر!فيالإجتهادكتابئ

مثلاحتمذاكبأنظئايحصلاأنالوسعالفقيهبذل179

وسعهالفقيهبذل:هوالاصولاهلاصطلاحفيالاجتهادانيعني

بأنالقطعأوالظنعندهيحصلأنلاجلالادلةفيالنظرفيطاقتهأي

قطعا،أوظئايعنيبالتحريك"مثلا":وقوله.كذاهوالمسالةفياللهحكم

الواو.بضم"و"الوسع

................رديفمجتهدمعوذاك189

والمجتهدالفقيهأنيعنى،الفقيهإلى"ذاك":قولهفيالاشارة

.الأصولأهلعرففيمترادفان

التكلي!يحققلهوما................

منللاجتهاد"وما:بقولهلهاالمشارالمجتهدشروطفيابتداءهذا

-)1(
المكلفغيرلأنمكلفايكونانلابدالمجتهدانيعني"وضح

خبرهمبتدأموصول"ما":وقوله.عقلهيكمللموالمجنونكالصبي

للفاعل.بالبناء"و"يحقق،للمجتهد""لهفيوالضمير،""التكليف

................طبعا....الفهمشديدوهو919

الشارعلمقاصدالفهمشديديكونأنلابدالمجتهدأنيعني

.()17رقمالبيتانظر،مضىلماالموافقوهو،شرط:ط()1
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المقصودللاستنباطيصلحلاكذلكيكنلممنلان؛سجيةاي"طبعا"

.بالاجتهاد

غرفقدلقياس1بإنكارمنفي....واختلف....................

منيعدهل،فيهاختلفكالظاهريةالقياسبإنكارعرفمنأنيعني

اختياروهومجتهداكونهعنيخرجهلاللقياسإنكارهلان؛الاجتهاداهل

نأعلىبناء؛الاجتهادأهلمنيعدلاأو.)2(عياضوالقاضي()1السبكي

ثالث:قولالمسألةوفي.للاجتهادأهليتهعدمعلىيدلللقياسإنكاره

،جمودهلظهورالاجتهادأهلمنيعدلمالجليالقياسأنكرإنأنهوهو

.)3(الجليغيربخلاف

النقولصارفقبلالعقلىذيبالدليلالتكليفعرفقد029

العقليةالإباحةهيالتيالاصليةالبراءة:العقلديبالدليلمراده

عارفايكونأنالمجتهدشروطمنأنيعني،الاصليالعدمواستصحاب

صارفعنهيصرفأنإلىالمذكورالعقليبالدليلبالتمشانمكلفبأنه

)1(

)2(

)3(

.382()2/:""الجمع

القاضيعن031()2/:"النشر"فينقلهوإنما،قلمسبقولعلهالاصلفيكذا

لملخص""كتابهمن(472/)4:"البحر"فيالزركشيعنهنقلهوكذا،عبدالوهاب

عبارته.ونقل

للمحققين.ونسبهمطلقا،بهمالاعتدادوهوالاولالقولاختيارللمؤلفتقدم

"البحرفيالظاهريةبخلافالاعتدادفيالعلماءاقوالوانظر4(،10)ص/:انظر

474(.471-)4/:"المحيط
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وانصاكانسواءالصارفبذلكعملعنهصرففان،الشرعأيالنقلمن

نقل.جمع"ب"النقولالمرادوهوقياساأوإجماعا

جمعوبلاغةالأصولعلممعواللغةوالميزانوالنحو219

للتصريف،الشاملبالنحوعارفايكونانالمجتهدفييشترطانهيعني

منه،إليهبالمحتاجعالماأيالمتطقعلمهوالذيبالميزانوعارفا

وأكانتعربيةباللغةوعارفا،البراهينوشرائطوالرسومالحدودكشرائط

وبين.معانمنالبلاغةوعلم،الأصولبعلموعارفا،عرفيةأوشرعية

ينالمجتهدجمهورانمعلأصولاعلممعرفةتشترطكيف:قيلفان

أصلا؟الاصولعلمفيهيدونلموقتفيالاجتهادفيمتبحرينكانوا

جبلاتهمفيمركوزةكانتالأصولعلمقواعدأن:فالجواب

والتصريف.النحوكعلمتدونلموإنعندهممعلومة

الأعرابألسنالطباعتغنيوالاعرابالتصريفعنكما

الضبمرأهلعندالمتونحفظشرطذونالأحكاموموضع229

منالاحكامبمواضععارفايكونأنالمجتهدفييشترطأنهيعني

الاياتتلكألفاظأيالمتونحفظيشترطولا،والاحاديثالمصحف

حفظهاكانوإن،الفناهلوهمالاتقانأيالضبطأهلعندوالاحاديث

فيمحصورةالاحكاماياتأنمنالبعضزعمهوما،وأكملأحسن

.صحبح)1(غيرخمسمائة

=002(،)6/991-:"المحيطو"البحر)ص/437(،:"التنقيح"شرحانظر)1(
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................غبزماكلفيوسطىرتبةذو239

غبرماكلفيالوسطىالرتبةيبلغانالمجتهدفييشترطانهيعني

التبحرإلىيحتاجولاالمشاركةمطلقيكفيهفلا،العلوممنذكرهمضىاي

فيماالتوسطويكفيالمعنىبسببهيختلففيماالتبحريشترط:وقيل،فيها

عليهيخفىلاحتىالتوسطعلىالزيادةاللغةمعرفةفيويجب،سواه

الوحشي.الغريبمعرفةتشترطفلا،وقاتالالبغافيالكلامفيالمستعمل

ئعتبرمماالإجماعاتوعلئم........................

لاكيالاجتهادإيقاعفيشرطالاجماعمواضعمعرفةانيعني

فييشترطوكذا،الاجتهادرتبةالمجتهدبلوغفيشرطاوليمست،يخرقه

تفصيلاوثالثقولإحداثخوفالخلافمواضعمعرفةالاجتهادإيقاع

.)1(الاجماعفيتقدمكما

........................تواتراوماالاحادكشوط249

الخبربشروطعارفاكونهايضاالاجتهادإيقاعفييشترطانهيعني

ليقدمذلكاشترطوإنما،السنةكتابفيالمتقدمةالاحادوخبرالمتواتر

فقدلذلكعارفايكنلموإذا،التعارضعندالاحادخبرعلىالمتواتر

الامر.يعكس

جرىقدضعيفاأوصحيحاوما........................

)1(

.(22801/):"لفحولاإرشادو"

.3(99)ص/
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التيبالشروطعارفاكونهأيضاالاجتهادإيقاعفييشترطأنهيعني

هناالصحيحفيداخلوالحسنضعيفا،أوصحيحاالحديثبهايكون

الضعيف،علىالصحيحليقدمهنااشترطنماوا،الأقدمينعادةهيكما

.يجوزلاقدبالضعيفالعملولأن،الأمريعكسقدذلكيعلملمإنلأنه

حال"صحيحاو"،صلته"جرىقد"وجملة،موصول"ما":وقوله

عليه.معطوف"و"ضعيفا،""جرىفاعلمن

................وقعالنسخبهأوعليهوما259

الناسخ،:النسخبهوقعوبما،المنسوخ:النسخعليهوقعبمامراده

ليقدمالناسخمنالمنسوخمعرفةأيضاالاجتهادإيقاعفييشترطأنهيعني

والمراد،الأمريعكسقدذلك)1(يعلملمإنلانه،المنسوخعلىالناسخ

الناسخحقيقةمعرفةلامنسوخبعينهوهذاناسخبعينههذاانيعرفان

ايضا.شرطانهالمتقدمالأصولعلممنذلكلأن،والمنسوخ

فتبعشزطالئزولوسبلث........................

إيقاعفيشرطلاحاديثواالآياتفيالنزولأسبابمعرفةأنيعني

متبع"":وقوله.المرادفهمإلىترشدذلكمعرفةلأن،أيضاالاجتهاد

.المفعولاسمبصيغة

............................والأصحابالزواةكحالة269

الحديثرواةأحوالمعرفةأيضاالاجتهادإيقاعفييشترطأنهيعني

)1(ط:يفعل.
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فيوزيادةوقبولردمنأيالرواةأحوالفمعرفة،الصحابةأحوالومعرفة

الزائدويقدم،غيرهدونالمقبولبروايةفيعمل،الورعأوالعلمأوالثقة

ومعرفة.إلخغلطفحشأوبهتهمةأولكذبحديثهردويكون،غيرهعلى

الاكبرومن،والورعالفقهفيوزيادة،حكاموفتاوىمنأيالصحابةأحوال

الزائدويقدم،يخصقدالحكملانلعمومهاالفتوىفتقدموالاصغر،

ذلك.ونحوغيرهموافقعلىيقدممنهم(1الاعلم)موافقوكذا،غيرهعلى

الصوابعلىذافيوقفدن.................

يكتفىالصحابةأحوالمعرفةإلىالاجماعاتمعرفةمنأنيعني

ذلك.فيالمصنفةفالكتبيوجدوالمفان،ذلكفيللأئمةبالتقليدفيه

ذلكفيالتقليديكفيلا:الابياريقول"الصواب"على:قولهومقابل

.)2(علمهيبنىفيمامقلداكانذكرمماشيءفيقلدإذالانه

ينحظلوالكلامالقروععلمجهلقدممنالاجتهادوليس279

عالموغير،بالفروععالمغيرالمجتهديكونأنيجوزأنهيعني

يستنبطهاالفروعلان،ذلكمعرفةالمجتهدفييشترطلاأي،الكلامبعلم

فيالاسفرايينيواشترطالاجتهاد.بمنصبفازواأنبعدالمجتهدون

الاجتهادإيقاعفيشرطاكونهابعضهموصحح،الفروعمعرفةالمجتهد

وعلم،""ليسخبريمتنعبمعنى(""ينحظل:وقوله.المجتهدفيشرطالا

)1(

)2(

الاعلم.قول:ط

.31(4)2/:"النسر"انظر
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العقلية.بالادلةالعقائدعنالبحثهوالكلام

ينتخبالذيعلىعدالةيجلثلاكذاوالأنثىكالعبد289

المجتهد:فيتشترطلامسائلثلاثالبيتهذافيذكر

مرادهوهوعبدا،المجتهديكونأنفيجوز،الحرية:الأولى

."كالعبد":بقوله

فيوقعكماالاجتهادمرتبةالانثىبلوغفيجوز،الذكورة:()1الثانية

.""والانثى:بقولهمرادهوهو،عنهااللهرضيعائشة

بلوغلامكانعدلغيرالمجتهديكونأنفيجوز،العدالة:الثالثة

العمللغيرهيجوزولانفسهباجتهادهوفيعملالاجتهادمرتبةالفاسق

إلخ.)2("مفتفتواهفي"وليس:قولهفيللمؤلفيأتيكما،بفتواه

ينحظل"...الاجتهاد"ليس:قولهعلى"كالعبد":قولهفيوالتشبيه

والكلامالفروعبعلمالجاهلمنالاجتهادينحظللابد،قبلهالبيتفي

يختار.اي"و"ينتخب،والانثىالعبدمنينحظللاكما

ئوجدعنهلرتبة1فنسفللمقئذ1والمطلقهوهذا929

المطلق،المجتهدهوشروطهذكرتقدمالذبدالمجتهدهذاأنيعني

لهم.وأمثاالاربعةكالائمةأحدمذهبغيرالتزاممنالشرعدلةفيظروهوالنا

منسفلالمقيدالمجتهدانيعني،إلخ."."والمقيد.:وقوله

)1(

)2(

الشالب.:بعدهاماوكذا،الشاني:لأصلا

.()959رقمالبيت
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:قسمانالمقيدوالمجتهد.وقدوتهإمامهالمطلقلانالمطلقعنالرتبة

الترجيح،بمجتهدالمعروفوهوالفتيا،ومجتهد،المذهبمجتهد

بقوله:هوحيثمنالمقيدالمجتهدالمؤلفوعرف

المحققعلىيعدوهافليسالمطلقذادأصولملتزم039

فنظره،معينمذهبلاصولالملتزمهوالمقيدالمجتهدأنيعني

يتعدىلافالمقيد،الشرعنصوصفيالمطلقكنظرإمامهنصوصفي

علىالمالكيةبعضوعابالمشهور،علىغيرهاإلىإمامهنصوص

:غازيابنفيهقالحتىمالكإمامهغيراصولعلىتخريجه()1اللخمي

مالكمذهباللخميمزقكماجفونهاسهامقلبيمزقتلقد

مجتهدمنرتبةأعلىلانهالمذهبمجتهدبتعريفالمؤلفوبدأ

بقوله:الفتيا

معقولهحوىلاأومنصوصةأصولهمنالمذهبمجتهد319

الإمامذلكنصوصعلىللأحكامالتخريجوشرطه329

وضبطه-حفظهأي-عقلهحوىمنهوالمذهبمجتهدأنيعني

لهيكونأنلهالمحققوشرطه،مستنبطةأوكانتمنصوصةإمامهأصول

يقيسبان،لمذهبهالملتزمإمامهنصوصعلىالاحكامتخريجعلىقدرة

تعليقلههـ(،478:)تالمالكيالربعيمحمدبنعليابوالحسن:هواللخمي)1(

صارانهإلا،عليهخذماعياضالقاضيذكر"التبصرة([،يسمى"المدونة"على

،(901)8/:(["المداركانظر."خليل"مختصرفيترجيحاتهمالمعتمدةالائمةاحد

.(2152-05)2/:"الساميو"الفكر
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فيالمعروفةهيتخرجالتيوالاحكام،عليهنصماعلىعنهسكتما

مجتهدنهأيعنون،الوجوهصحابأمنفلان:فقولهم،لوجوهبالاصطلاحا

حواها،أيمحذوف("حوى"ومفعول،عقلهأي"معقوله":وقوله،مذهب

.""منصلةوالجملة""حوىجملةخبرهمبتدأ"أصولهو"

أرجخوذاكقولعلىقولائرجحالذيالفتيامجتهذ339

مجتهدأنيعثي،الفاءبضمالفتيالمجتهدالمؤلفمنتعريفهذا

آخرعلىقولترجيحمنالمتمكنإمامهمذهبفيالمتبحرهوالفتيا

أرجح""وذاك:وقوله،أحدهماترجيحعلىينصلمأي،إمامهأطلقهما

الفتيا.مجتهدمنرتبةأعلىالمذهبمجتهدأنيعني

وأممافقطمستوفىنقلبمائفتيأنالأصوللجاهل349

نأفذكر،الاجتهادمنأجنبيةرابعةمرتبةعلىالبيتهذافيتكلم

أهلمنالمجتهدينالعلماءعننقلبمايفتيأنلهيجوزلاصولباالجاهل

،والاقوالالرواياتمنفيهماحفظبأن؛مستوفىنقلهكانإذاالمذهب

يعني""فقط:وقوله.ذلكونحوومقيدهاومطلقهاوخاصهاعامهاوعلم

قواعدمنقاعدةتحتكالمندرج،حكمهفيوماالنقلعلىيقتصرأنه

وقوله:،المذهبفيالمنصوصوبينبينهفرقلاالذيأوالمذهبذلك

المصدر"يفتي"أن:وقوله،مستوفىنقلهفيمابهاقتدأيأمرفعل"وأمما"

علىمقدرةبفتحةالفعلونصب،مبتدأمحلفيوصلتهاأنمنالمنسبك

قوله:حد
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صول)1(دارهممنالحزندارهمنشحطعلىيدنيأناللهأقدرما

.المفعولاسمبصيغة""مستوفى:وقوله

ربقدوبعضضبفيأوفقطفنفيالاجتهاددر359

بأنواعهالاجتهادتجزؤجوازالأكثرعليهالذيالصحيحأنيعني

فيوكذا،عكسهأوالنكاحدونكالبيعالفنونمنغيرهدونفنفيالثلاثة

يتجزأوقدغيرها،دونمعينةقضيةفيالاجتهادرتبةيبلخبأنمسألة

إلخ،"الأصول"لجاهل:قولهفيالمذكورالرابعةالمرتبةلصاحبالاجتهاد

المسائل،بعضأوالابواببعضفيالاجتهادمرتبةبلوغمنمانعفلا

فيحتمل،ببعضمرتبطبعضهاوالمسائلالعلوملانذلكيجوزلا:وقيل

مرادهوهذا،فيهبلغهالمامعارضفيهالاجتهادرتبةيبلغلمفيمايكونأن

."ربطقد"وبعض:بقوله

روواقدالنبيمنوقوعهأوالاجتهادجوازفيوالخلف369

فيالخلافمقدميهمعننقلواالاصوليينمتاخري)2(انيعني

؛بجوازهالقولعلى،وقوعهوفي،فيهنضلافيماجم!هالنبياجتهادجواز

وعللوا،والجباليالشافعيةبعضومنعه.جوازهعلىالاصوليينفأكثر

علىوالقادر،ينتظرهبأن،الوحيمنبالتلقياليقينعلىبقدرتهالمنع

فيليسالوحيإنزالبأنهذاتعليلهموردالاجتهاد،لهيجوزلااليقين

)1(

)2(

.المريحندجبنلحندجونسبه،تماملابي(042)2/:""الحماسةفيالبيت

متأخر.:لأصلا
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بعضهمواجاز.كاليقينفهويخطىلااجتهادهانالصوابوبان،قدرته

الأدلة.بينجمعاغيرهادونوالحروبالآراءفياجتهاده

مذاهب:وقوعهففيع!يماجتهادهبجوازالقولوعلى

)3(لحاجباواببئ2()لامديا(1مخستار)وهو،وقوعه:لاولا

/عمران]ال(لاضفيوشاورهم>:تعالىبقولهواستدلوا)4(،والسبكي

ما>:وقوله.43[]التوبة/لهؤ(أذنتعنرصِلمأللهعفا>:وقوله،[1ه9

وقوله،آ[7]الانفال/(لأزضنفىيثخى%حتئأشرىلهؤيكونأنصلنبىكات

بنتقتيلةشعرجاءهلماوقوله.العباسقالهالما(الاذخر")"الا:!!

.)6("عنهلعفوتأقتلهأنقبلشعرهابلغني"لو:النضرمقتلفيالحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.اختيار:ط

.893(/4):""الاحكام

.(392)3/:(1شرحهمع-"المختصر

.386()2/:""الجمع

عباسابنحديثمن)1353(رقمومسلم)1833(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-

عبدالبروابن-"البجاويط-08)8/:""الاصابةفيكما-بكاربنالزبيرأخرجه

عشرةنحووالأبياتالفكر(دارط-الاصابةبهامش-093)4/:""الاستيعابفي

منها:

مظنةالأثيلإنراكبايا

تحيةفإنميتابهبلغ

ناديتهإنالنضريسمعنهل
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وخىإلاهوإن>:بقولهمستدليناجتهاد،منهيقعلم:قوموقال

نهمكما،)1(الغزاليوصححهبالوقفبعضهموقال،[]النجم(فيوحى
جبر

لاكثر(")3("الشرحفيالمؤلفوعزاهالجوازاصلفي)2(بالوقفقالوا

"رووا"فيالفاعلوواو،مقدممفعول""والخلف:وقوله.المحققين

.الاصوللاهلعائد

السلفعصرةالوقوعوصححالجنفيمنعالعصمةوواجلث379

"الجنف"مناجتهادهيمنعالعصمةلهتجب!ي!النبيكونانيعني

عصمته،لمكانيخطىلافاجتهادهيجتهدع!جمبأنهالقولفعلى،الميليعني

علىيقرلا:قالوانهمإلاقومعناجتهادهخطأجواز)4(الآمديونقل

.الجمهورقولهوالتحقيق،سريعاينبهبلذلك

الاصوليينمنالسلفأنيعني،إلخ"..الوقوع"وصحح:وقوله

فيمنهالاجتهادووقوع!يوالنبيغيراجتهادجوازالصحيحإن:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

معرقفحلوالفحلقومهافينجيبةخيرولدتكامحمد

المحنقالمغيظوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

يعتقعتقكانإنوأحقهمقرابةتركتإناقربفالنضر

مصنوعة.إنها:ويقولالأبياتهذهيغمزالعلمأهلبعضسمعت:الزبيروقال

.356()2/:""المستصفىفي

كما:إلىاصلحهاثم،طعليهاعتمدالذيالأصلفيوكذا،الاصلفيالعبارةكذا

بالوقف.بعضهمقالانهم

/2(.)931

.والمعقولبالمنقوللهواستدل،هوواختاره(4044/):""الاحكام
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لانه!ي!النبيعصرفيلاحدالاجتهاديجوزلا:وقيل،ع!يالهالنبيعصر

.غيرهبخلافع!يالهالنبيقطرفيللحاضريجوزلا:وقيل،الوحيعصر

بنسعدحكم:ع!ي!عصرهفيع!ي!غيرهمنالاجتهادوقوعودليل

"لقدغ!:وقال،ذراريهموتسبىمقاتلتهمتقتلبانقريظةبنيفيمعاذ

الله"لاها:حنينيومبكرأبيوقول.")1(بهتعالىحكمبمافيهمحكمت

يفيدجداكثيرةهذاوأمثال.)2(""صدق:لمجي!قولهمع،الحديث"...إذا

الظرفية.علىمنصوب(""عصره:وقوله.المعنويالتواترمجموعها

الفزعئيفيراهومالكالعقليفيالفصيبووحد389

عندهوالمراد،واحدالعقلياتفيالمختلفينمنالمصيبانيعني

عليهايتوقفالتيوصفاتهاللهكوجودالسمععلىيتوقفلاما:بالعقليات

منهوالمصيبالواحدوذلك،العالموكحدوث)3(،الخلقوجود

)1(

)2(

)3(

سعيدأبيحديثمن)1768(رقمومسلم)4303(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدري

رضي-قتادةأبيحديثمن(1175)رقمومسلم،(1432)رقمالبخاريأخرجه

-.عنهالله

وأالعقليةالصفاتإثباتفيتبعهومنكالرازيالمتكلمينمتأخريطريقةهذه

فقط.بالعقليثبتونهافهم.والحياة،والارادة،والقدرة،العلم:وهي،المعنوية

ثبتتكمابالعقليثبتونهاالذينوالائمةالسلفلطريقةمخالفةباطلةطريقةوهي

:!الفتاوىمجموعو"(،لسعوي24-ت18-)ص/:"الاصبهانية"شرحانظر.بالسمع

(101-94053)3/:"الاشاعرةمنتيميةابنو"موقف،تيميةلابنكلاهما32(/)12

.نورلدلخا(بعدهاوما2/205):"لاشاعرةاومنهجلسنةاهلأمنهجو"،للمحمود
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نأإمابلجميعايصيبونلاأنهمواحدا:كونهومعنى،الحقصادف

نأإلىمثلااجتهادهأداهفمن،فقطواحدمنهميصيبأوكلهميخطئوا

مصيب.غيرفهوكالفلاسفةلوجودهأوللاقديمالعالم

نأإلىذهباللهرحمهمالكاالامامأنيعنيإلخ("ومالك":وقوله

والمراد،أيضاواحدالفرعياتفيالمختلفينالمجتهدينمنالمصيب

واحدافيهاالمصيبوكون،فيهاقاطعلاالتيالفقهمسائل:بالفرعيات

شرعتعالىبأنهمحتخينالجمهورمذهبهومالكمذهبمنالاصحهو

درءأوالمصلحةووجودالمفاسد،ودرءالمصالحلجلبالشرائع

المصيبفيكونالحكماتحادفيتعين؛محالالنقيضينفيالمفسدة

المصيب.مفعولهمرأفعلووخد"":وقوله.واحدا

يبينماالصحيحعلىلهمعينمذهبهفيفالخكم939

قبلمعينمالكمذهبفيالواقعةفيتعالىاللهحكمأنيعني

المعينالحكمذلكأصابفمن،لنامعلومغيرلكنهفيهاالاجتهادحصول

يكونأن-الصحيحعلى-ولابد.المخطىفهوأخطأهومنالمصيبفهو

وأظئيدليلمنللمجتهد-يظهرهأي-يبينهماالمعينالحكملذلك

المريسيبشرإلايأثمبانهيقلولم،يأثملمالمجتهد(أخطا)1فان،قطعي

المعتزلة.من

ذلكعلىدليللا:قالبعضهمأن"الصحيح"على:قولهومفهوم

خطأه.)1(ط:
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يدلحتىارتباطشيءوبينبينهليسأيظنثا،ولاقطعثاالمعينالحكم

كالمشيللمصادفةعاديةأسبابوالنصوص،عليهيعثركدفينيهوبلعليه

"مذهبه"فيوالضمير.القولهذاسقوطيخفىولا،الدفينمحللى

للفاعل.بالبناء"يبينو"،لمفعولااسمبصيغة"معينو"،"مالك"إلىئدعا

ارتسماالثوابلهاصابةانحتماعليهوانمخطئه049

الذيالثوابلهيثبتالمعثنالحكمذلكأخطأإذاالمجتهدأنيعني

إذا":قولهع!فيالنبيهذاعلىنصوقد،طلبهفيالوسعلبذلهالأجرهو

.(1واحد")أجزفلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد

للمجتهدثابمتالأجرأنيعني"إصابةانحتماعليه"وإن:وقوله

المعينالحكمإصابةعليهتجببأنهالقائلالقولعلىولوالمخطى

واحرى،"يبينماالصحيحعلى"له:بقولهإليهالمشاربالدليللإمكانها

إصابةعليهتجبلاالمجتهدبأنالقولعلىمشيناإذالهالأجرثبوتفي

لغموضه.الحكم

والمجتهديأثملاالفروعفيالمخطىالمجتهدكانلم:قيلفان

يأثم)2(؟العقلياتفيالمخطى

)1(

)2(

العاصبنعمروحديثمن()1716رقمومسلم،)7352(رفمالبخارياخرجه

.-عنهاللهرضي-

فرقلاأنهفالصحيح-للفروعالمقابلة-الاصولمسائلالعقليةبالامورقصدإن

":الفتاوى"مجموعانظر.الحقإصابةفيوسعهلمجتهداستفرغإذابينها

،21/33-36(.)12/294-394
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إلىيضفلمالفروعفيالمخطىأنمنالقرافيذكرهما:فالجواب

.العقلياتفيالمخطىبخلافحقهفيمستحيلاشيئاالله

وخبر""الحكمإلىعائدوالضميرمبتدأ""مخطئه:المؤلفوقول

وضمير"انحتم"فاعلو"إصابة"ارتسما"،الثواب"له:جملةالمبتدأ

ثبت.بمعنىللفاعلبالبناء"ارتسمو"،للمجتهد""عليه

اهبهدظنيتبغلأنهيعتقدمصيباكلأرأىوهن419

ألمقدلجلبأولدرءبهحكملحكئم1عينلوماثمأو429

الانتهاءدونلاجتهاد1وابتداءفييصوبونلذا439

...............................................والحكم449

بصيغةالطاءبتشديد-المخطئةقولالمتقدمةالابياتفيذكرلما

الابياتهذهفيذكر،واحدالمصيب:يقولونالذينوهم-الفاعلاسم

مجتهدكل:يقولونالذين-وهمأيضاالفاعلاسمبصيغة-المصوبةقول

نإ:قالواالمصوبةمنوالباقلانيالاشعريأن:الابياتومعنى.مصيب

ذلك،علىيزيدواولممصيبفيهاقاطعلاالتيالمسألةفيمجتهدكل

.الاولبالبيتمرادهوهذا

سريجوابنحنيفةأبيصاحباومحمدأبويوسفالمصوبةمنوقال

اللهحكملوشيئاالمسالةفيإن:الاولانقالهماعلىزيادةالشافعيةمن

ماالمفسدةدرءأوالمصلحةجلبمنفيهلان،بهلحكمالتعيينعلىفيها

يظنهمافيهاحكمهكانبمعينفيهايحكململمااللهلكن،غيرهفيليس

ببعضخاصةمناسبةولهاإلامسألةمنماأنه:قولهموايضاج،المجتهد
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بذلكحكمهلكانالتعيينعلىفيهااللهحكملوبحيث،بعينهالاحكام

وهذا،المصلحةجلبأوالمفسدةدرءفيراجحالكونهبعينهالبعض

غ!ي!النبيأنجاءماونظيره.بالتحقيقلاوالتقديربالفرضحكمالقول

.(")1لكنتنبيبعديكان"لو:لعمرقال

تبعيةبمجردقالاوالباقلانيالأشعريأنالمسألةهذهفحاصل

وصاحبا،بهلكاناللهحكملوماهناكيكونانغيرمنالمجتهدلظنالحكم

حكملوماهناكأنالمجتهدلظنالتبعيةعلىزادواسريحوابنحنيفةأبي

والقائلون."حكمالحكمعينلوماثم"أو:بقولهمرادهوهذا،بهلكانالله

بالتعييناللهحكملوالذيالشيءذلكيصادفلمإن:يقولونالزيادةبهذه

حكما،لااجتهاداأصاب:أخرىوبعبارة،انتهاءلاابتداءأصاببهلحكم

فياللازملأناجتهاداعندهمأصابوانماوانتهاء،حكمامخطىفهو

فيخطؤهوإنما،فعلهوقدالمقدور،غايةلأنهالوسعبذلالاجتهاد

قولهم:ومعنى.لكاناللهحكملوالذيالشيءيصادفلملأنهالحكم

أخطأ:وقالوا.عندهالمعتبرالوجهعلىوسعهبذلأنهابتداء،أصاب

به.لكاناللهحكملوماإلىيؤدهلماجتهادهلأن،انتهاء

عندفيهالخطأغيرالثلاثةهؤلاءعندالحكمفيالخطأأنواعلم

وإنبهلكاناللهحكملومامصادفةعدمالثلاثةعندالخطالان،الجمهور

والحاكم.3(،آ)86رقملترمذيو(،50174رقم624)28/:احمدأخرجه)1(

اللهرضي-عامربنعقبةحديثمنوغيرهم)17/892(:لطبرانيو85(،)3/

.يخرجاهولمالاسنادصحيح:الحاكموقال.غريبحسن:الترمذيقال-.عنه
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لموإنالخاصةالمناسبةمالهمصادفةلعدممخطئافجعل،بهيحكملم

بعينهبهاللهحكملومامصادفةعدم:الجمهورعندالخطأومعنى.بهيحكم

الاجتهاد،قبلمعيناحكماالجمهورعندأنفالحاصل.الامرنفسفي

.الاجتهادقبلمعيناحكمولابهلكانادلهحكملوماالثلاثةوعند

المذكورين،الثلاثةإلىعائدة""يصوبون:قولهفيالفاعلوواو

عبارتانوالحكمالانتهاءفيوالتخطئةوالاجتهاد،الابتداءفيوالتصويب

تبين.كماواحدمععاهما

جهلقدولكنقاطعالفرعفيعقلمتىواحدوهو............

منقاطعدليللهاالتيالفرعيةالمسألةفيواحدالمصيبأنيعني

القاطع،بذلكعلمهملعدمالمجتهدونفيهاواختلفإجماعأونص

علىالمسألة(ئبنى)1:وقيل،القاطعذلكوافقمنهوذلكفيوالمصيب

بعينه؟لاواحدالمصيبأو)2(مصيبمجتهدكلهل،المتقدمالخلاف

يكونبأنوالذلالةالمتنقطعيكانإذاإلاقاطعايكونلاوالدليل

جهل:ومعنى،للمفعولبالبناء"و"خهل"عقل":وقوله.ترامتواصريحا

وضمير،المسألةفيالقاطعالدليلذلكجهلواالمختلفينالمجتهدينأن

."المصيب"لىإئدعاوهو""

درىقدمنلدىوفقانظرفيقضرامامتىاثموهو459

)1(ط:تبقى.

.طمنوالتصحيحو،:الاصل)2(
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اتفاقاأيوفقا""أثممسألةفينظرهفيقصرمتىالمجتهدأنيعني

تعبيربدلنظر""في:بقولهالمؤلفوعبر،الوسعبذلمنالواجببتركه

لأناجتهادا؛ليسفيهالمقصرالنظرلاناجتهاد""في:بقولهغيره

درىبمنومراده،التقصيرمعاستفراغولا،الوسعاستفراغالاجتهاد

.الاصولعلماء

امتنعقدنقضهشذوذدونوقعكيفمجتهدمنوالحكئم469

كانسواء،الخلافيرفعلأنهينقضلاالمجتهدحكمأنيعني

"كيف:بقولهمرادههووذلك،فتياأومذهبمجتهدأومطلقامجتهدا

أصوبغيرهأنظهرولو.الثلاثةالاقساممنالمجتهدكانكيفأي"وقع

فيخليلوذكر،النقضفيالتسلسللمادةحسماينقضفلا

.أصوبغيرهأنظهرإننفسهحكمينقضالقاضيأن"المختصر")1(

إلخ،"..النصإذالا":قولهفيالاتيةالمستثنياتفينقضهعدمومحل

"مجتهد":قولهومفهوم،إجماعاينقضلمأصوبغيرهأنيطهرلمفان

إذاأنهشذوذ""دون:قولهومفهوم،"المعتليبغير"أو:قولهفيسيأتي

حكمه.نقضيجوزترجيحغيرمنإليهوصارجذابشاذحكم

رأواقدفيماخالفقاعدةأوالإجماعأوالنمقإذاالأ479

المجتهدحكمنقضمنعمنهذاقبلالبيتفيذكرمامحلأنيعني

نقضمنهاواحداخالففان،قاعدةأوإجماعاأونصايخالفلممامحله

.236()ص/)1(
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.وغيرههوفينقضه

فيالمذكورينالورثةبعضبأنحكملوما:الكتابمخالفةمثال

.(1)الحيواناتفيالسلمبفسادحكملوما:السنةمخالفةومثال.يرثلاالقرآن

)2(.الميراثفيالجديحجبالاخبأنحكملوما:الاجماعمخالفةومثال

المعروفةالمسألةفيالنكاجبتقريرحكملوما)3(:القاعدةمخالفةومثال

منأن:وهي-بهاالقائلالشافعيةمنسريجابنإلىمنسوبة-بالشريجية

لان؛يلزملاطلقها،ثمثلاثاقبلهطالقفأنتطلقتكإن:لزوجتهقال

عليهاالمعلقالطلقةفتكونمجيئها،يقدرالطلاقعلىالمعلقةالثلاث

هذامخالفةووجه.عليهعلقتماوجودلعدمقبلهاالثلاثفترتفعرابعة

:والقاعدة،الشرطفيهينعدموقتفيالمشروطوجودلىإيؤدينهأللقواعد

واحدوقتفيفيوجدانالشرطوجودعندإلايوجدلاالمشروطأن

بعدهوماعليهمقدم""خالفمفعول""النص:المؤلفوقول.ضرورة

القواعد،اوالاجماعأوالنصخالفإذاإلا:وتقريره،عليهمعطوف

)1(

)2(

)3(

مناستسلف!ي!اللهرسولانرافعابيعن(016)0رقم"مسلم"صحيحفيثبت

،بكرهالرجليقضيانابارافعفامرالصدقةإبلمنإبلعليهفقدمتبكرارجل

خيارإنإياه"اعطه:فقالرباعئاخيازاإلابهاأجدلم:فقالأبارافعإليهفرجع

.قضاء"أحسنهمالناس

،الإخوةمعالجدتوريثفياختلفواالسلفان)ص/993(الاجماعفيتقدم

إحداثيجوزفلا.يشتركونقالمنومنهم،الإخوةيحجبالجدقالمنفمنهم

للجد.الاخوةكحجبثالثقول

لقواعد.ا:ط
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.الاصوللاهلرأوا""وضمير

............الأصحعلىالجليالقيسأواجتهادهأو489

رأيهعنفيهخرجأنهظهرإذاأيضاينقضالمجتهدحكمأنيعني

تقليدهكانسواء،نفسهاجتهادوتركغيرهقلدبأنهاجتهادهإليهيؤديوما

خالفوأيقبلهماعلىمعطوف"اجتهاده"أو:فقوله،بدونهأوبالتزامللغير

.غيرهلافقطهوينقضهلةالمسأهذهفيولكن،ينقضحكمهفاناجتهاده

إذامطلقاينقضالمجتهدحكمأنيعني"الجليالقيس"أو:وقوله

حكجلوما:ومثاله،صحتهفيشكلاالذيوهو،الجليالقياسخالف

أبهاسدالئملقبلواولا>:الفاسقفيقالتعالىاللهفان،الكافربشهادة

الكافرشهادةردالجليالقياسفيقضي]النور[،!(لفشقونهموأولحك

الفاسق.علىأحروياقياسا

ينقضأنهذكرالتيالمسائللجميعراجع"الاصح"على:وقوله

ابنقولالأصحومقابل،إلخ"النصإذاإلا":قولهفيالمجتهدحكمفيها

إلخ.(إجماعا)1ونصاخالفولوينقضلاأنه:عبدالحكم

المعتليبغير....أو............................

اثحظلفالنقضالترجيحلرتبةوصلوانمذهبهفيحكم949

منالمشهورأي"المعتلي"بغيرالفاعلباسمالمقلدحكمأنيعني

فيماهذاومحل،فاسدلغرضإلاالمشهورعنيعدللالانهينقضمذهبه

.32(6)2/:"النشر"انظر(1)
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المشهوربغيرحكمهينقضفلابلغهافان،الترجيحمجتهدرتبةيبلغلمإذا

لمذهبالمقلديلزملا:الطرطوشيوقال.باجتهادهيرجحههولانه

اللخميقولمنقريبوهو،والفتوىالحكمفيالمذهبذلكتقليد

.()1تقدمكماإمامهأصولغيرعلىبالتخريج

تصل1قدسببلأجلبهعملبردارالضعيفوقدم059

ولكنالمشهورعلىيقدمالعملبهجرىإذاالضعيفأنيعني

أجلهمنالمشهورعنعدلالذيالسببيكونأن:منها،شروطلذلك

يثبتوأن،لقولموافقاالعمليكونأن)2(وبشرط،موجودايبنامتصلا

الشروطهذهذكر،للترجيحأهلاالأولمجريهيكونوأن،بالبينةالعمل

.)3(البصر"نور"صاحب

لبعضوترجيحاتتصحيحاتلهمالمذهبأهلمنفالمتأخرون

درءأوالمصلحةلجلبالمشهورعنفيهاعدلواوالاقوالالروايات

لمافاسعلماءأنذلكومن،والمفتينالحكامعملبهاوجرىالمفسدة

المرأةمنيقبلونلاصارواالعدةانقضاءدعوىفيالنساءكذبكثرةرأوا

تصديقهابعدمالقولأنمعأشهر،ثلاثةمنأقلفيانقضائهادعوى

)ص/647(.)1(

.يشترطو:ط(2)

المقتنع"إتحافباسمالمعروفالمختصر"شرحالبصر"نوركتابيقصدلعله)3(

الهلاليعبدالعزيزبنأحمدسيديلعباسلابي"خليلمختصرشرحفيبالقليل

.2912عامبفاسمطبوعوهو(1751:)ت
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.جدا)1(ضعيف

لزملهالذيامامهنصقعدمإنالأصولذويقي!ثقوهل519

تعفقابنصهوبعضهممطلقاأولةماالتزاممع529

مسألة،فيإمامهنصعدمإذاالأصولبعلمالعارفالمقلدأنيعني

:أقوالثلاثةعلىالمالكيةفيهاختلف

فلاالأصولمنلامامهماالتزاممعالقياسلهيجوزأنه:الاول

وهذا،مالكأصولخالفتإذامتلاالشافعيأصولعلىالمالكييقيس

لكية.الماوأكثر)2(والتونسيوالمازريرشدابنقول

وجودمعمذهبهأصولغيرعلىولومطلقاالقياسيجوز:الثاني

.)3(تقدمكماوفعلهاللخميقولوهذا،مذهبهصولأ

إلايحكمولايفتيفلاإمامهبنصوصالتعلقيلزمهأنه:الثالث

يجدلمفان،الباجيكلاموظاهر،العربيابننصوهو،منهسمعهبشيء

غيرأصلثم،إمامهغيرنصاتباععليهوجبمذهبهفيصلاولانصا

إمامه،نصالاولأنفتحصل.الأدلةعلىالخروجلهيجوزلاإذ،إمامه

إمامه.غيرأصلثم،إمامهغيرنصثم،إمامهأصلثم

)1(

)2(

)3(

.3(2/72):"لبنودانشر"نظرا

المعافريبوإسحاقيحمىبنحسنبنإبراهيم:هووالتونسي!التونسيين:ط

كتابعلىفيهامتنافسمستعملةوتعاليقحسنةشروحله:عياضقالهـ(434:)ت

.(551-1/451):"وحاشيته-لكيةلمااجمتراجمهرة"نظرا.لمدونةوالمؤازابنا

.(746)ص/
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فيمذهبهفينصايجدلمالذيالمالكيفيالمالكيةواختلف

فقيل:يقذم؟أيهمامعاحنيفةوابيللشافعيمنصوصةووجدهاالمسالة

.()1مالكمعخلافاأقللانهأبوحنيفة:وقيل،مالكتلميذلأنهالشافعي

رجعاقدلقاطعلايكإنضيعااجتهاليذوئضفنولم539

ذلك،عنرجعثمحكمهاوبفتواهشيئاأتلفإذاالمجتهدأنيعني

لدليلرجوعهكانإذاإلا،عليهالواجبوسعهبذللأنهعليهضمانلا

يضمن،فإنهإجماعأو،متواترةسنةأو،قرآننصمنالمسالةفيقاطع

هذهذكر.النظرفيتقصيرهعلىدليلالقاطعبخلاففتواهأوحكمهلان

.")3(الفتوىبهلمامبينا":حليلقولعند)2(الحطابالمسالة

)1(

)2(

)3(

.328()2/:"النشر"انظر

مالا،بفتواهفأتلفرجلاأفتىمن:)فرع:ونصه33(/)1:"الجليلمواهب"في

علىويجبتلفمايضمن:المازريفقالوالا،عليهشيءفلامجتهدكانفان

عنهفيسقطبالعلماشتغاللهتقدميكونأنإلافأهلأدبهوإن،عليهالتغليطالحاكم

أوائلفيرشدابنعنالبرزليونقل.أهلايكنلمإذاالفتوىعنوينهىالادب

فيضمن.بهفتىمافعليتولىنإلابالقولغرورلانهعليهضمانلاانهالنكاح

يجبالذيالمفتيفيععديوهذا:قاليضمنأنهالشعبيعنكتابهأوائلفيوذكر

فتحصل.أحكامهعلىويجريبالقولفكالغرورغيرهماولذلكالمنتصبتقليده

يحكمهذالان؛فيهيخالفلارشدابنولعل،يضمنلذلكالمنتصبالمفتيأن

رشدلابنقولانففيهالمنتصبغيرماو،الشهادةعنيرجعكالشاهدفهوبفتواه

اهـ.(أعلمواللهوالمازري

.(9)ص/
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بيندامنهيبدنلمإنيضمنلاأويضمنهرإلأ549

كانبأنمجتهدايكنلمإنحكمهأوبفتواهشيئاالمتلفنيعي

وهو،يضمنه:فقيل،ضمانهفياختلفبنفسهالتنفيذيتولولممقلدا

دببالعلم4اشتغالهيتقدملموإن،حقبغيرأتلفهلانهالمازريقول

تولىفإنرشد،ابنقولوهوبالقولغرورلانهيضمنلا:وقيل،ايضا

الحاكميكنإلااي"إلأ":المؤلففقول،خلافبلاضمنبنفسهالتنفيذ

قوله:لدليلالمنتصبغيرفيوهذا،مجتهداالمتلف

يحرزمنعندوفاقاذاكفالنظرمنتصبايكنوان559

شيئاوأتلفالفتوىأوللقضاءمنتصباكانإذاالمجتهدغيرأنيعني

"وفاقا-التضمينيعني-ذاكالنطريقتضيهفالذي،رجعثممنهمابواحد

فانه)1(خليلشارحالحطاببهيعني،المسائليحققأييحرر"منعند

المنتصبضمنوإنما"الفتوىبهلما"مبينا:خليلقولعندذلكعلىنص

شهادته.عن)2(يرجعكالشاهدفهوحكمهوينفذبفتواهيحكملانه

بحروفه.كلامهنقلتقدم(1)

عند!يرجح:ط)2(
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ير
ا!ري!فيىالتقليد

التقليدعلىبالكلامأتبعهالاجتهادعلىالكلاممنالمؤلففرغلما

جعلالمجتهدفكأن،العنقفيالقلادةجعل:لغةوالتقليد،مقابلهلانه

،المسؤولعنقفيالامرجعلالسائلأنأو،السائلعنقفيالفتوى

:(1)الاياديلقيطقولومنه،العربكلامفيمعروفالاخيروهذا

مطلعاالحرببأمرالذراعرحبدركمللهامركموقلدوا

تأصلاالذيدليلهعلمبلاالغيرمذهبالتزامهو569

الغيربمذهبالاخذالتزامهوالاصوليينعرففيالتقليدأنيعني

أصلاصارأيتأصلا"ب"الذيمرادهوهو،الخاصدليلهمعرفةغيرمن

بهيعمللمأومذهبهالتزمالذيالغيرذلكبمذهبعملسواءومستندا

الاخذأمافعلا.وقولاالمذهبكانوسواء،ذلكغيرأولفسقه

.تقليداذلكمنشيءفليسالبينةوشهادةبالنصوص

يطقلماذامقيداوانمطلقاجتهادذيغيريلزم579

مذهبمجتهدكانوانمطلقامجتهداليسمنيلزمالتقليدأنيعني

مطلعها:التيالمشهورةقصيدتهمنالبيت()1

والوجعاوالاحزانالهمليهاجتالجرعامحتلهامنعمرةداريا

2(.1/10):والشعراء"و"الشعر،682()2/:"الكامل"فيلبيتو
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علىبناء،المسألةتلكفيالاجتهادعنالمقيدالمجتهدعجزإذا،فتياأو

رتبةفيهايبلغلمالتيالمسائلفيفيقلد،الاجتهادتجزؤجوازمنالراجح

يكنلموإنالعالميقلدلا:وقيلفيها،بلغهافيماويجتهدالاجتهاد،

وفاعل.العاميبخلافالدليلمنالحكمأخذصلاحيةلهلان؛مجتهدا

اجتهاد"د"ذينعتالمفعولباسمو"مطلق"التقليد،ضمير"يلزم"

استخراجيطقلمأيمحذوف""يطقومفعول،المفعولباسمو"مقيدا"

.بالاجتهادالمسالة

فتسعززقوهقدلنظرفمتنعللمجتهدينوهو589

لاجل؛الاجتهادرتبةبلغلمنالفروعفييجوزلاالتقليدأنيعني

حصلفان،بالصلاحيةالاحكاملمعرفةالمتسحالنظرمناللهرزقهما

قالهإجماعاالتقليدعليهحرمبالفعلباجتهادهالحكمظنللمجتهد

.()1""الشرحفيالمؤلف

لاتصافهلذلكصلاحيتهمعبالفعلظنلهيحصللمإنوأما

منلتمكنه،والاكثرمالكعندأيضاالتقليدعليهحرم=المجتهدبصفات

التقليد.أصلهوالذيالاجتهاد

وهو،بالفعليعلمهلمفيماغيرهالمجتهدتقليديجوز:وقيل

الخصومفصلإلىلحاجتهللقاضييجوز:وفيل.أحمد)2(عنمروي

)1(/2()331.

يضاوهو،الشيرازيعنهحكاهاالروايةوهذه،الاولالقولهوعنهالمنصوص)2(

.286(285-)6/:"المحيطالبحر"انظر،را!ويهبنوالثوريقول
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منيقلدأنللمجتهديجوز:وقيل،القاضيغيربخلافتعجيلهالمطلوب

وقيل:.الحسنبنمحمدعنويروى،لادونواويالمسادونمنهأعلمهو

عنديجوز:وقيل.غيرهبهيفتيمادوننفسهخاصيةفيالتقليدلهيجوز

مرويوهو،وقتهفيضيقلامابخلافكالصلاةعنهيسأللماالوقتضيق

ضيقعندتقليدهإن:")1(اللامع"الضياءصاحبوقال.سريحابنعن

السين.بكسر""متسع:وقوله.)2(جوازهفييختلفأنينبغيلاالوقت

الورعوالعلمللدينئضفلمإنئتبعففتفتواهفيوليس959

خصالثلاثفيهتجتمعلمإذابفتواهالعمليحرمالمفتيأنيعني

منها،واحدةفيهعدمتبمنثقةلاإذ.والورع،والعلم،الدين:وهي

فيواشتهارهوبانتصابه،الثقاتمنبذلكعنهبالاخبارحصولهاويعرف

مطلقامجتهداكونه:بالعلماتصافهومعنى.بذلكراضونوالناسالفتوى

عندشروطهاقدمناوقد،نقلفتواهأنتقدمفقدالمجتهدغيرأما،مقيداأو

بالدين:اتصافهومعنى.إلخ.")3(.الاصول"لجاهل:المؤلفقول

الشبهاتتركه:بالورعاتصافهومعنى.للنواهيواجتنابهللأوامرامتثاله

منالخروجالورعومن،ينبغيلافيماالوقوعمنخوفاالمباحاتوبعض

:قالمنذلكونظم،العلماءفيهاختلففيماالخلاف

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيخرجالذيالأورعوأن

،11.)21/524

المسألة.قيمذهئاعشراحدالبحر""فيذكر)2(

.(3419رقمالبيت)3(
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"عدل:قولهشرحفيتعريفهاوتقدمالعدالةالمفتيفيوتشترط

.إك(1")الرواية

انحظرفالاستفتاالقطعحصلأواشتهزوالعدلبالعلميكنلممن069

نأأرادلمنيحصلولمالورعوالدينبالعلميشتهرلممنأنيعني

استفتاهولو،يستفتيهأنلهيجوزلافانه،ظنأواي،بذلكقطعيستفتيه

.هذاقبلالبيتفيتقدمكمابفتواهالعمللهجازما

البحثمنلابدبلالاشتهاربمجرديكتفيلا:العلماءبعضوقال

الاصح،إنه"الشرح")2(:فيالمؤلفوقال.وورعهودينهعلمهعن

كما،عنهاالبحثمنلابد:وقيل.العدالةبطاهرالاكتفاءأيضاوالاصح

لابد:وقيل.وعدالتهعلمهعنالعدلالواحدبخبرالاكتفاءهوالاصحأن

احتمالاناستفتائهجوازففيعدالتهوجهلتعلمهعلمفان،الاثنينمن

العدالةبينالفرقفوجهبالجوازالقولوعلى،للشافعيةوجهانوهما

لقليل.الاإعدولكلهملعلماءوا،لقليلالا!معواكلهملناساأن:لعلموا

القاضي؟إلىالرفعشأنهاالتيالخصوماتفيالافتاءيجوزوهل

:قالحيث"المختصر")3(فيحليلعليهمشىالذيوهويجوزلا:قيل

:قالحيث""التحفةفيعاصموابن."خصومةفييفت"ولم

للخصاميرجعماكلفيللحكامالافتاءومنع

)1(

)2(

)3(

.()566رقمالبيت

/2(-332)333.

.234()ص/
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شروحبعضفيمذكورةبأمورمميدبهالقولعلىوالمنع

قال،فاسعملجرىوبهجوازهعبدالحكمابنعنورويالمختصر)1(

:")2(العمل"ناظم

قواملهحكمهميعدمماخصامفيالقضاةإفتاءوشاع

ذكروماعرامماثلإذاالنظزالرأيذيتج!ديذوواجب619

ئجددافلنإلأمغئرتجذداإذامامثلللنص629

إذا-مقيداأوكانمطلقا-المجتهدهوالذي"الرأي"ذاأنيعني

أخرىمرةلوقوعهاالحادثةتلكعنذلكبعدسئلثم،حادثةفيأفتى

اعتمدالذيللدليلناسيايكونأنبشرط،فيهاالنظرتجديدعليهيجب

يغيرماعليهطرأولكنهلهناسغيريكونأو،الاولىالفتوىفيعليه

"،للنصذكر"وما:بقولهالاولللشرطالمؤلفشارو.الاولاجتهاده

.مغير"تجدداإذاما"مثل:بقولهوللثاني

يتجددولمالأولللديلناسيايكنإلأأييجددا"قلن"إلا:وقوله

ل!زمهوانما،أخرىمرةالنظرتجديديلزمهلمأييجددفلنمغيرله

،الأولفيخطألهيظهرأنلاحتمالالاولىفيالدليلنسيانعندالتجديد

عدمحالةفيالتجديديلزمهلموانما،فواضحالمغيرتجذدعندوأما

الآنحالهلانالرجوعيقتضيماوجودلعدممغئرطرووعدمالاولنسيان

)1(

)2(

.(111-011)8/:"الجليلمواهبو"،(151-5051/):"الخرشيشرح"نظرا

به.التعريفتقدم
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للنص""فيواللام،طرأبمعنى"عرا":وقوله.لأولائهإفتاوقتكحاله

.لحالاعلىمنصوبوهولميمابكسر"مثل":وقوله.لنصاذكروما،ئدةزا

يغدالفتوىمماثلانعممنالمجتهدسؤاليكرزوهل639

ثم،فأفتاهمقلداسأللووكذاأي،مجتهداسألإذاالعاميأنيعني

أخرىمرةالمجتهدسؤاليكررأنعليهفهل،الاولىالحادثةمثللهتجدد

؟الاولبالجوابيكتفيأنلهأو

)2(الصلاحابنوحكى،المالكيةمنالقصار)1(ابنذلكفيتردد

فيماالخلاف)3(الحرمينإماموجعل"يلزمهلا"الاصح:قالثمخلافافيه

بناءميتبتقليدالاولىالفتوىكانتلوأما،-حيابالفتح-المقلدكانإذا

كانتفإن،الميت)4(رجوععدملتيقنالسؤالإعادةتلزمفلاجوازهعلى

إجماعا.السؤالإعادةتجبفلاإجماعأولنصمستندةالاولىالفتوى

"سؤال"،ومفعوله"يكرر"فاعلعم""من:قولهفيالموصولواسم

رجع.بمعنىيعودعادمنالعينبضمو"يعد("

السبلاستواءلدىوخيرنأهملصرفاالنقلذاوثانيا649

يأصرفنقلصاحبكانإذاأولاأجابالذيالمفتيأنيعتي

)1(

)2(

)3(

)4(

القصار.لابن32-33()ص/:"الاصولفيلمقدمة"انظر

.(167)ص/:"والمستفتيالمفتيأدب"في

"البرهان":فياما334(.)2/:"النشر"صاحبنقلهكما"الشامل"كتابهفي

الميت.تقليدلمسالةفيهفليس878()2/

.)*(علامةفوقهاكتبثم،روج:الاصل
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،عندهماتغئراحتماللعدمسؤالهإعادةتجبفلاالاجتهادمنخالص

نعنيمقلدا"سأللووكذا"أي:قبلهالبيتشرحفيقولناأنتعرفوبهذا

."يطقلمذاإمقيداوإن":بقولهليهإالمشارمقيدمجتهدهولذيالمقلدابه

وكانالعامياستفتاهإذاالعالمأنيعني،إلخ".."وخيرن:وقوله

الاقوالتلكبأيالعملفيالعامييخيرفإنه،مستويةأقوالالمسألةفي

فسيأتيجهةمنتفاوتفيهاكانوإذا،تفاوتفيهايكنلمإذاهذا،شاء

منأمروهو""أهملمفعول"النقل"ذا:وقوله.هذابعدالذيالبيتفي

"ذا"منلا""النقلمنحالانهوالظاهر،حال"و"صرفا.والتركالاهمال

أهملأي،إليهالمضافمنكجزءهناالمضافلان؛)1(المؤلفظنهكما

.أخرىمرةأي،ثانياتسألهفلاالنقلصاحب

القدماكلالأورعوقدمقدمابعضقالعلمفيوزائد[659

،والورعالدينفيالاستواءمعالعلمفيالتفاوتوقعإذاأنهيعني

الصلاةإمامةفيقدمولذا؛الاعلمبقولالاخذيوجبالعلماءبعضفان

مواطنمنموطنكلفييقدمأنينبغيلأنه)2(؛الرازيقاله،الفقهزائد

بينيخير:العلماءبعضوقال.الموطنذلكبمصالحأقومهومنالشرع

فعلى،الجنةإلىطريقمذهبكللان؛العالموقولالاعلمبقولالأخذ

يخيرالثانيوعلى،منهأعلملانهاللخميعلىرشدابنيقذمالاولالقول

)1(

)2(

334(.)2/:""الشرحفيقالكما

533(.)2/:"المحصول"في
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بينهما)1(.

وكانالدلمفياستوياإذاأنهمايعنيإلخ"الاورعوقدم":وقوله

لشدةالخطامنأبعدفتياهلان،الاورعقدمالاخرمنأورعأحدهما

فقيل:علمهفيأرجحوالثانيدينهفيأرجحأحدهماكانفان،تحفظه

.)2(القرافيورجحه،الاعلميقدم:وقيل،الادينيقدم

"،السبلاستواءلدى"وخيرن:بقولهالمؤلفمرادنواعلم

باحدالعاميأخذحالةهوإنما،البيت"...العلمفي"وزائدا:وقوله

ومن.مثلابعدهمومنمالكأصحابفيهااختلفمسألةفيمذهبهأقوال

("الارجحتقليد"وموجب:قولهإلى"..اجتهادذيتقليد"وجائز:قبىله

،((")الشرح"فيالمؤلفقاله،لهالمظلقالمجتهدغيرتقليدفيهوإنما

عليه.مقدم"قدم"مفعول"زائدا":وقوله

استبعادبلا4مفضووهواجتهادذيتقليذوجائز669

وأالدينفيالمفضولالمجتهديقلدأنللعامييجوزأنهيعني

الفهريوصححه،الجمهورمذهبوهذا،فيهماالفاضلوجودمعالعلم

زمنفيلوقوعه-أيضا-منهم)4(الحاجبابنورجحهالمالكيةمن

المفضولتقليديجوزلا:وقيل.نكيرغيرمنمنتشراوغيرهمالصحابة

)1(

)2(

)3(

)4(

.335()2/:النشر""فيذكره

.(481)ص/:""التنقيح

/2()335.

.367()3/:"شرحهمع-المختصر"
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الجمهورمذهبوعلة،الصوابتحزيفيتقصيرلأنهالفاضلوجودمع

بقوله:المؤلفلهاأشار

جعلاوالقصورالحبوردارإلىوسيلةمذهبفكل679

طريقاي"وسيلة"المجتهدينمذاهبمن"مذهب"كلأنيعني

العاليةوالقصور""،النعيموهوالحبور""دارهيالتيالجنةإلىبهايتوصل

.والورعالعلمفيتفاوتواوإنربهممنهدىعلىالكللان؛قصرجمع

تقريراختلفواوانهدىعلىالمجتهدينأنعلىيدلومما:قلت

بنيقصةفيالعصرصلاةفيالمختلفتينالطائفتينمن)1(كلاع!يمالنبي

الجميع،النبيفقرر،الشفقإلىيصلوهالموقومصلوهافقوم؛قريطة

نأيضاذلكعلىيدلومما)2(،مختلفونانهممعكلفعلهماوصوب

ذكرهم:بعدلنبينااللهقالالذينالانعامسورةانبياءمنوسليمانداود

صحيح"فيوثبت[09]الانعام/دنه(!!هدصهمدلههدىالذينأوليهك>

فيصالسجدةأخذتاينمن:عباسابنسألمجاهذاان")3(البخاري

فبهدلهمدثههدىأثذينأولحك>إلى(داوود-ذريته>ومن؟فقال

غ!يمهاللهرسولفسجدهاداودفسجدهادن!(!

النافشةالغنمحكمفياختلفاوسليمانداودأنفاعلمذلكعرفتفاذا

)1(

)2(

)3(

.كلام:لاصل

رضي-عمرابنحديثمن()0177رقمومسلم)469(،رقمالبخاريخرجه

ه-عنهماالله

)7048(.رقم
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اختلفا،لماوحيهناككانلوإذفطعا،مجتهدانوهماالقومحرثفي

ففهمتهاسلتمق(>:بقولهالصوابأصابسليمانبأنتعالىصرحوقد

صكشمانإذ>:قولهبدليليصبولمفيهااجتهدداودأنفعلم97[]الأنبياء/

حكماءانينا>و!لا:تعالىقالهذاومع78[،]ا!نبياء/(ألحرثفى

ل"جعل"ثانمفعولبالنصب"وسيلة":وقوله97[ه]الأنبياء/<ودا

المستتر.الفاعلنائبوهو،المذهبضميرالأولومفعولهعليهمقدم

منتخبإمامعنبحثلديهوجبالأرجحتقليدوموجلث689

:قالواالفاضلوجودمعالمفضولتقليديجيزونلاالذينأنيعني

أي-الخاءبفتح-منتخبمجتهدأيإمامعنالبحثالعاميعلىيجب

المقلدينمنغيرهأوالعاميعلىفيجبوعليه،والدينالعلمفيراجح

الاورععلىالاعلمتقدلموالأصح،الورعينوأعلمالعالمينأروعتقديم

منالقصاروابنأحمد،الامام:منهمالقولهذاوأهل،تقدمكما

الشافعية.منسريجوابن،والغزالي،المالكية

؟المفضولمنالفاضليميزأنللعاميأينمن:قيلفان

كرجوع،الأحوالوبقرائنالناسبسؤاليميزهأنه:فالجواب

.غيرهدونلهالمستفتينوكثرة،غيرهدونقولهإلىالعلماء

المجتهدينأقوالأن:الفاضلوجودمعالمفضولتقليدمنعووجه

الأخذالمجتهدعلىيجبفكما؛المجتهدحقفيكالأدلةالمقلدحقفي

منالارجحتقليدالمقلدعلىيجبفكذلك=الادلةمنبالارجح

العلماء.
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:أقوالثلاثةالفاضلوجودمعالمفضولتقليدفيأنوالحاصل

:-)1(السبكيواختاره-الثالث.منهماكلوجهعرفتوقدوالمنعالجواز

بينهوالفرق.المساويأوالفاضلهوأنهالعامياعتقدإنجوازهوهو

مساواتهأوأرجحيتهاعتقادهبمجرديكتفيالقولهذاعلىأثهقبلهماوبين

منفلابدقبلهمابخلاف،الارجحعلىذلكعنالبحثعليهيجبولا

.")2(البينات"الاياتفيقاله،أفضليتهمعتقداكانولوالارجحعلىالبحث

يدرذلاالذيالشأؤلهصحمالأفالإمامسمعتإذا969

الأثزكالكتابفنكلفي[لنظرخسنمعالصحيحللأتر079

منالارجحتقليدبوجوبالقولهذاالعلمطالبياسمعتإذاأي

لاالتيالغايةاي"الشاو"لهثبتاللهرحمهمالكاأنفاعلم-المجتهدين

العلم،فيالسبقمنبعدهمفمنالتابعينمنالمجتهدينمنغيرهيدركها

هو:الذيالصحيحالمرفوعللحديثيعني"الصحيح"للاثر:وقوله

يجدونولاالعلمطلبفيالابلاكبادالناسيضربأن"يوشك:!ي!قوله

النظرحسنمناللهرحمهلهثبتمامع.")3(المدينةعالممناعلمعالما

)1(

)2(

)3(

)2/593(.":"الجمع

.)4/268(

حبانبنو)0268(،رقموالترمذي0897(،رقم)13/358:أحمدأخرجه

وغيرهم386(/1):والبيهقي،(1/09):والحاكم،)3736(رقم""الاحسان

.-عنهاللهرضي-هريرةابيحديثمن

=شرطعلىصحيححديثطذا:الحاكموقال.حسنحديثهذا:الترمذيقال
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المؤلفمرادوهي،لمجمالنبيحاديثواللهككتابالفنونمنفنكلفي

الاتفاقومسائلالصحابةباقوالوالمعرفةوالاصولكالعربية"بالاثر"

أطلقإذاأنهمالكالامامبالحديثالمرادأنعلىيدلومما.والاختلاف

منغيرهدونمالكالمرادنعلم"الهجرةدار"امامأو"المدينة"عالم

.)1(المدينةعلماء

فيحزمابنوضعفه.حبانابنوصححه،الذهبييتعقبهولم.يخرجاهولممسلم

ووقفهرفعهفيعيينةابنترددوالحديث.الزبيرأبيبعنعنة.(135)6/:"لإحكام"

قدامة.لابن(136)ص/:"العللمنتخب"فيكما،أحمدالامامعنهرواهفيما

ترجيحهيقتضيمامذهبهمومزاياإمامهممناقبمنيذكرونمذهبأصحابكل11(

واحدلغيروقعكما،الاخرىالمذاهبفيوالطعنباتباعهالالزامبل،غيرهعلى

بعضفيتيميةابنالاسلامشيخقالهمالشأنو،والفقهالاصولفيصنفممن

392(:192-2/)0:"الفتاوىمجموع"فيقالفتاويه

تفقهالذيإمامهيرجحمنمثل،بعضعلىوالمشايخالائمةبعضترجيح)أما

الناسأكثرالباب.فهذا..غيرهعلىبهاقتدىالذيشيخهيرجحأومذهبهعلى

الائمةمراتبحقيقةيعلمونلافإنهم،الانفستهوىومابالظنفيهيتكلمون

يرجحأننفسهتهوىإنسانكلبل،ال!طلقالحقاتباعيقصدونولاوالمشايخ

إلىذلكيفضيوقدذلكعلىبرهانمعهيكنلموإنيظنهبذنقيرجحهمتبوعه

...ورسولهاللهحرممماوهذاوتفرقهموقتالهمتحاجهم

لتفرقوالتعصبمنورسولهعنهاللهنهىمماالبابهذافيدخلفما:قال

نهىفيمايدخلأنلاحدفليس،عنهالنهييجبفإنهعلمبغيروالتكلملاختلافو

شيخعلىشيخأوإمامعلىإمامفصلعندهترجحمنماو،ورسولهعنهالله

تقليدعندهترخحفمن:قالثمالفروعية(المسائلبعض)وذكراجتهادهبحسب

لم=حمدتقليدعندهترجحومن،مالكتقليدعندهترجحمنعلىينكرلمالشافعي
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ئفيقدالانلفقه1طزوسبيعوفيماتمنتقليدفيوالخل!719

بيعوفيالميتالمجتهدتقليدفيواقعاكانالذيالخلافأنيعني

منالاجماعلانعقاد،الاخيرةالازمانهذهفيأيالآنمنفي=الفقهكتب

وجودفلعدمالميتتقليدفىأماذلك.علىالمسلمينجميع

فيماو،الاحكاممنكثيرلتعطلالميتيقلدلمفلو)1(،المجتهدين

أيضا،الاحكاملتعطلتبالبيعاكتسابهاإلىيوصللملوفلأنهاالفقهكتب

بالكسر--طرسجمع"الطروسو".ظاهرذكرماعلىالإجماعوانعقاد

.الكتابوهو

[لتعنتلاالمسؤولمأخذعنللتثنتتسألأنولك729

)1(

ذلك.ونحوالشافعيتقليدعندهترجحمنعلىينكر

منافضلفلاناان:عامبجوابكلهمالمسلمينيجيبالاسلامفياحدولا

فلامتبوعهاترخحطائفةكلانالمعلوممنلانه؟الجوابهذامنهفيقبل،فلان

يقبللاعملااوقولايرجحمننكما،فيهيخالفهابمايجيبمنجوابتقبل

يترجحلمنمقلدافليكنمقلداالرجلكانإنلكن.ذلكبخلافيفتىمنقول

ولاالحقأنهعندهيترجحماتبعواجتهدمجتهداكانفان،بالحقاولىأنهعنده

.اهـبتصرفوسعها(إلانفسااللهيكلف

وما)ص/577(القرانيتدئرونأفلا>تفسيرفيالشيخعننقلهسبقماانطر

العصرنو،المتاخرةالاعصارفيالاجتهادتعذرزعممنعلىالردففيهبعدها(

وانظر،عصركلفيبحجةللهقائممنلابدانهورجح،المجتهدينمنحلوهيمكن

الاجتهادأنوجهلالارضإلىاخلدمنعلى"الردالسيوطيالجلالكتابايضا

و"البحر،71()1/:"الباسمو"الروض(،79161-)ص/:"فرضعصركلفي

.(2401-3501)2/:"الفحولإرشادو"،(702)6/:"المحيط
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بالاكتنانعذريكنلمانالبيانغايةعليهثم739

يأمأخذهبيانعنالعالمسؤالالمستفتيأيهالكيجوزأنهيعني

الثبوتزيادةأي"للتثبت("السؤاليكونأنبشرط،بهأفتاكفيمادليله

السؤالكانإنلا،الدليلإيضاجبسببللقبولنفسهتذعنحتى

خطئه.أوعجزهإظهارقصدأي""للتعنت

"إن،لارشادهللسائلالدليلبيانالمسؤولالعالمعلىيجبإنهثم

فهمهكانبأن،السائلعلىالدليلخفاءأي"بالاكتنان"عذرله"يكنلم

فائدةلافيماالتعبعنلنفسهصوناالبيانيلزمهفلاعادةإداركهعنيقصر

لامشقةيشقلمماالبيانوجوبومحل،المدركبخفاءلهويتعذر،فيه

.عادةمثلهايتحمل

الوطزالرضاجاعلىالحطامالىالنظزاطراحهللمفتييندب749

الأشرارمجالسمحاشياالوقاربحليةمتصفا759

فيبمافيكتفيالدنياإلىالنظريطرحأنللمفتييستحبأنهيعني

تعالىاللهرضابفتياهحاجتهأيوطرهويجعل،الناسأيديفيعمايده

متصفايكونأنويستحب،منهميأخذهحطامالا،الجاهلينبهداية

ألجأتهفان،السفهاءأيالاشرارمجالسعنمتباعدا،والوقاربالسكينة

بحضرته.يليقلاعماكفهممعبأسفلامجالستهمإلىالضرورة

وهووالتركالالغاءبمعنىالطرحمنافتعال"اطراحه(":وقوله

الضميرمنحال"جاعلو".النظر(""ومفعوله،فاعلهإلىمضافمصدر

الاولومفعوله،الثاني""جاعلمفعولالوطر"و".لاطراحاإليهالمضاف
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الحالصاحبمنحالانو"محاشيا"و"متصفا"،الفاعلاسملهأضيف

إليهذهبكمابمنعهالقولعلىأما،الحالترادفجوازعلىبناءالاولى

"متصفا":فقوله،متداخلةفالاحوالوافقهومنعصفوربنأبوالحسن

الضميرمنحالو"محاشيا""جاعل"فيالمستكنالضميرمنحال

منوتك!رتحطمماأصلهو"الحطام"."متصفا":قولهفيالمستكن

الدنيا.هنابهوالمراد،النبات

القواعدتزلزلالىتخلوفجتهدقائمعنلاوالأرضق769

بالنقلكونهاحتمالمعالعقلبحكمجائزوهو779

مقيدأومطلقمجتهدعنالزمانحلوالارضفييقعلمأنهيعني

وينكرباتباعهاويأمريعلمهابأنالسنةوينصرالخلقعلىبالحجةللهيقوم

"لا:بحديثمستدلاالدينوليبهذاقالوممن،منهاويحذر)1(البدعة

لمماوهذا،الحديث")2(...الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال

منالشصسبطلوعانتظامهايختلأيالدنياأركانأيالقواعدتتزلزل

،الشرعحكاموالدينقواعدبالقواعديرادأنويحتملمغربها.

تزلزلتفان،الظاهرهووالاولعنها،والإعراضتعطلهاوبتزلزلها:

المجتهدمنيخلوالزمانفانتقدمكمالدينأوالدنياأركانأيالقواعد

العبادمنينتزعهانتزاعاالعلمهذايقبضلاالله"إن:لحديثالمذكور

الاصل.فيتحرفت)1(

رضي-المغيرةحديثمن(291)0رقمومسلم364(،)0رقمالبخاريأخرجه)2(

.-عنهالله
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بينان":!يموقوله،الحديث)1("...العلماءبقبضالعلميقبضولكن

.")2(..الخهرفيهاوبنزلالعلمفيهايرأياماالساعةيدي

"وهو:وقوله.الخلقعلىاللهبحجةأيقائميعني""قائم:وقوله

ذإعقلاجائزالقواعدتزلزلقبلمجتهدعنالزمانخلوأنيعنيإلخجائز("

لسعدالمؤلفعزاهكماشرعياالجوازيكونأنويحتمل،منهعقلامانعلا

شرعي.حكمبهيثبتلاالشرعيالجوازاحتمالولكن،)3(التفتازانيالدين

الازمانهذهفيالمذكورالمجتهدعنالخلووقوعيظهروالذي

لان؛الحقعلىظاهرينطائفةبقاءالمجتهدعدمينافيولا.)4(الأخيرة

فيخفاءفلا،ومعانيهماوالسنةالكتابأحكاموبينت،دونتالشريعة

المتعلمين.منالمجتهدينغيرعلىولوالدين

فثحظلعنهفالرجوغعممنعملقداجتهاليذيبقولوان789

الرجوعلهيجوزلامسالةفيمجتهدبقولعملإذاالعاميانيعني

.(")"الشرحفيالاتفاقعليهالمؤلفوحكى،مثلهافيغيرهقولإلىعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رضي-عمروابنحديثمن)2673(رقمومسلم(،01)0رقمالبخارياخرجه

.-عنهالله

بيومسعودابنحديثمن)2672(رقمومسلم)6207(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهمااللهرضي-موسى

.34(1)2/:النشر""

قريبا.القولهذاعلىالتعلبقسبق

/2(1.)34
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بههالعملمنبالفراغالقولذلكالتزمقدأنه:ووجهه

مذهبايلتزملمالذيالعامي"عمب"منعنهالمعبربالعاميئومراده

عادإذاالمجتهدسؤالتكراربوجوبقلناوإذا.فسيأتيملترمهأما،معينا

الثاني،بقولهالعملعليهيجبلمالاولالمفتياجتهادفتغيرالفتوىمثل

.غيرهبقولالعمللهيجوزبللهملتزمايكونحتىبهيعمللملانه

ودينهبعلمهفىلقمنتقليدلهيمنعلاالعاميأنيطهرالذي:قلت

المنع.علىدليلولامطلقا

يلتزئمأوشرعالبدالأيلزملاأويلزئمفهلإلا979

يعمللموإذاأي،قبلهالبيتفي"..عمل"قد:قولهمفهومهذا

نإ)1(يلزمهأو،الافتاءبمجردالعمليلزمهفهلالمجتهدبفتوىالعامي

ناقدمناوقد،أقوالاربعةمطلقا؟يلزمهلاأو،التزمهإنيلزمهاو،شرع

العمل،بعدولوإجماعذلكفيينعقدلموانه،مطلقااللزومعدمالظاهر

.للصواباقربلكانيلزملاأنهعلىالاجماعبانعقادقيلولو

الأكثرعندجماعللثميجوزاخرفيلغيرهرجوعه089

فيغيرهيقلدأنلهيجوز،مسألةفيمجتهداقلدإذاالعاميأنيعني

الصحابةإجماعيعني""للاجماع:وقوله.العلماءأكثرعندأخرىمسألة

فقد،العلماءمنشاءمنيسألأنللعامييسوغأنهعلىعنهماللهرضي

أباهريرةيستفتيأنفلهوقلدهماوعمرأبابكراستفتىمنأنعلىأجمعوا

خطأ.وهو.يلزمهلا:الاصل(1)
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نكير.غيرمنوغيرهماجبلبنومعاذ

بفتوىعمله"إن:قالبعضهمأنالاكثر""عند:قولهومفهوم

إماموفرق،بعيدالقولهذاأنيخفىولا،لمذهبهالتزامالاولالمجتهد

فيهااستقرتالتيالاعصاروبينوالتابعينالصحابةعصربين)1(الحرمين

الثاني.دونالاولفيللعاميالرجوعفأجاز،المذاهب

نقلماأصحوتفصيللاأوينتقلهلمذهبالتزاموذو819

مقلد،التزمهإذامعينمذهبالتزامبوجوبالقولعلىأنهيعني

ذلكالتزامعلىبقائهمعالمسائلبعضفيغيرهيقلدأنلهيجوزفهل

المذهب؟

أنه:ووجهه،والغزالىالمازريقولوهو،ذلكلهيجوزلا:قيل

لزمه.المذهبذلكالتزملما

كماالجنةإلىطرقكلهاالمذاهبلانمطلقاذلكلهيجوز:وقيل

.يلزملايلزملاماوالتزام،التزامهعليهليسبعينهالمذهبفذلك،تقدم

التفصيل،هو-:غيرهذكرهكماالاصحانهالمؤلفوذكر-ثالثها

به.عملفيماويمتنعبهيعمللمفيماالانتقالفيجوز

يعتقداأنلابدبأنهقئداللخروجأجازومن829

يمتنعو[لأالاجماعبخلفيبتدعلموأنهلهفضلا839

بعضفياخرمذهبإلىمذهبمقفدخروجأجازمنأنيعني

.(88هو2/447):"نهالبر"نظرا(1)
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:شروطبثلاثةالجوازذلكقيدقدالمسائل

إليه.انتقلالذيالمذهبفضليعتقدأن:الأول

الاجماعيخالفبما-مبتدغابالكسر-المنتقليكونلاأن:الثاني

يشترطلامنمثلاالعلماءمنأن:وإيضاحه.المذاهببينكالتلفيق

صلبفيالشهوديشترطلامنومنهم،حنيفةكأبيالنكاجفيالولي

رجليتزوجأنيجوزفلا،الصداقيشترطلامنومنهم،كمالكالعقد

الصورةهذهفإن،المذاهببينملفقاصداقولاشهودولاوليبغير

حد.بجوازهايقللمالملفقة

به،حكملوالمجتهدحكمينقضفيهقلدمايكونلاان:الثالث

قوله:فيمجموعةاربعةوهو

)1(البيتينإلخ...بأربعةيوماحاكمقضىإذا

بقوله؟مرادههوالثالثالشرطوهذا

ئؤمخكفهبالنقضبهقاضحكملوفيماالتقليدوعدم849

"عدم"وجريقصد،بمعنىللمفعولمبنيو"يؤم"،بيانهتقدم

خبرهمبتدأ"و"حكمه،""بأنه:قولهفيالمصدريالمجرورعلىبالعطف

."يؤمب"متعلق"لنقضباو""يؤم"

مبخلواحدغيرفصنغالأولىبغيرالتمذفلثأما859

343(:)2/:"النشر"فيكماهماوالبيتان)1(

بأربعبمايوفاحاكمقضىإذا

وقاعدةوإجماعنصقخلاف
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الفتاويذيالعيددقيقوابنوالطحاويالإسلامكحجة869

الترجيحأوسهلاككونهصحيحلغرضينتقلإن879

كالانتقال،الاولالمذهبغيرمذهبالتزامأيالتمذهبأنيعني

فعلهلانهجائز=العكسأومثلا،مالكمذهبإلىالشافعيمذهبمن

المذاهبكللان،الناسعندالمعظمينأيالمبجلينالعلماءمنكثير

.صوابعلى

اخرفيانتقلالغزاليحامدبايعني"الاسلام"كحجة:وقوله

وكذا،احتياطااكثرراهلانه(1)مالكمذهبإل!!الشافعيمذهبمنعمره

لانهحنيفةأبيمذهبإلىالشافعيمذهبمنانتقلالطحاويأبوجعفر

منالعيددقيقابنالدينتقيئوانتقل)2(،الشافعيمذهبعليهصعب

مرادوهوبالمذهبين)3(،يفتيوكان،الشافعيمذهبإلىمالكمذهب

مالكابنانتقلوقد.كثيرهذامثالو"الفتاوي"نب:بقولهالمؤلف

.)4(الشافعيمذهبإلىداودمذهبمنالنحوي

جوازفييشترطأنهيعنيإلخ.".لغرضينتقل"إن:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

.عمرهآخرفيمالكمذهبإلىانتقلالغزاليأنعلىنصمنأرلم

فيحجرابنعندانظرهالمؤلفوماذكره،اقوالعدةتحولهسببفي

للسيوطي."المذهبو"اختلاف،62(621-1/0!:""اللسان

المذهبين.في:ط

"التحولأبوزيدبكرشيخناورسالة،"المذهب"اختلافالسيوطيرسالةانظر

."النظائر"ضمق"المذهبي
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يجيزهصحيحلغرضآخرمذهبإلىالتزمهالذيمذهبهمنالانتقال

وجحأوعنهالمنتقلمنأسهلإليهالمنتقلالمذهبككون،الشرع

.احتمالانلهلا؟امواجبالانتقالهذاوهلهوقوتهاادلتهلوضوح

.الكونعلىعطفابالخفض"الترجيح":وقوله

قيسلأممهاجمعلىبالقيس[لذنانوىمنوذم889

وإنأيإلخ"..صحيحلغرضينتقلإن":قولهمفهومالبيتهذا

أوقافلهإليهالمنتقلالمذهبككون،مضطرغيروهوالدنيالقصدانتقل

وقصته،قيسأممهاجرعلىقياسامذمومفانه،أهلهعلىتصرف

)1(
.مشهورة

.القياس:معناه"القيسو".مثلثةوميمهالذممنأمر"ذم":وقوله

قصدامالهفلئبحعنممنتجرداقدالقصدينعنو[ن989

الحسنالقصدب"القصدين"ومراده،العاميعم"ب"منمراده

بنسعيدرواهاقيسممهاجر)وقصة16(:)1/:"الباري"فتجفيالحافطقال)1(

مسعود-ابنهو-عبداللهعنشقيقعنالاعمشعنابومعاويةاخبرناقالمنصور

قيسملهايقالةامرليتزوجرجلهاجر،ذلكلهف!نماشيئايبتغيهاجرمن:قال

عنأخرىطريقمن854(0)رقمالطبرانيورواه.قيساممهاجر:لهيقالفكان

حتىتتزوجهأنفابتقيسام:لهايقالامراةخطبرجلفيناكان:بلفظالاعمش

شرطعلىصحيحإسعادوهذا.قيساممهاجرنسميهفكنافتزوجهافهاجريهاجر

285(،)4/:"الكمالتهذيب"فيالمزفيالطبرانيإسناداهـوصحح(الشيخين

.95(01/0):"السير"فيوالذهبيئ
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والقصد،إلخ"..صحيحلغرضينتقلإن":المؤلفقولفيالمذكور

نأ:البيتومعنى."إلخ55الدنانوىمن"وذم:قولهفيالمذكورالسيء

بأنالقصدينعنانتقالهتجردإذامذهبإلىمذهبمنالمنتقلالعامي

دنياولادينايقصدلمبحيثقبيحلمقصدولاحسنلمقصدلاانتقالهكان

له.يجوزذلكفان=

وأذلانلهيكرهالفقيهأنالعاميهوالذي"عم"من:قولهومفهوم

لتحصيلطويلزمنإلىفيحتاجالأولالمذهبفقهحصلقدلانه؛يمنع

الباءوكسرالتاءبضم(""تبح:وقوله.)1(السيوطيقاله،الجديدالمذهب

للفاعل.بالبناء"قصد":وقوله،الامربلاممجزومللفاعلمبني

قضرامنعلىفرضهصحةذكراقدمذهبالتزامثئم099

علىمعينمذهبالتزاموجوبصحةذكرالعلماءبعضأنيعني

منأن"ذكر":قولهومفهوم،المطلقالاجتهادرتبةبلوغعنباعهقصرمن

وجوبه.ينفيمنالعلماء

والتابعينالصحابةعصرلانقضاءيجبلاأنهليالظاهر:قلت

،غيرهقولإلى)2(المعينفلانايقلدأنأحدايلزملاأنهعلىمتفقوالكل

الوجوبعدموالاصل،إجماعولاسنةولاكتابمنعليهدليللاولانه

مبنياالصادوضمبالتخفيف"قصر(":وقوله،محققبدليليثبتحتى

.ذكر(""فاعلنائب-الصادبكسر-"صحة":وقوله،للفاعل

إليها.المشاررسالتهفي(1)

...دون:صوابهاولعل،الاصلفيكذا)2(
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منعهالجميعغيرهاوقفوالأربعهعليهاليوموالمجمع199

الاربعةالمذاهبتقليدوجوبعلىالاجماعوقعأنهيعني

منغيرهممجتهدمذهباتباعمنععلىانعقدالاجماعوأن،المعروفة

كانسواء،جراوهلمالانإلىداودمذهبفيهانقرضالذيالثامنالقرن

الاربعةالمذاهبلان؛المسائلبعضفيتقليدمجردأوالتزاماتباع

فإذا،فروعهاوشروطعامهاوتخصيص،مطلقهاتقييدظهرحتىانتشرت

فتنقلغيرهموأما،اخرموضعفيمكملاوجدموضعفيحكماأطلقوا

انضبطلومخصصاأومقيداأومكملالهافلعل،مجردةالفتاوىعنهم

المؤلف.مرادهذا.(1ثقة)غيرهعلىتقليدهفيفيصير،لظهرقائلهكلام

بهاعللواالتيلاتالاحتماهذهأن-أعلمتعالىوالله-يظهروالذي

بعضيحققأنلجواز؛مطلقاالمنععلىدليلاتصلحلاالاربعةغيرتقليد

اتباعفينظيرهالمؤلفذكركما،فيهلبسلاظاهراتحقيقاالفتاوى

:)2(قولهفيالصحابةمذاهب

المعتمدتحققلدىمنهمبالمجتهدعممنويقتدي

علىيتعينمالكمذهبأنالظاهر:")3("الشرحفيالمؤلفقال

منغيرهفقهيعرفمنفيهميوجديكادلاإذ،المغربأهلجل

.(الاربعةالمذاهبغيراتبعمنعلى)الردالحنبليرجبابنالحافطرسالةانظر(1)

.)836(رقمالبيت)2(

كتبوانعدام،مالكغيرمذهبمعرفةعدممنالمؤلفبهعللوما)2/346()3(

.هذهاوقاتنافيزالقدنهإلا-مسلمغيركونهمع-غيره
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.الرومبلادفيحنيفةأبيوكذا،المذاهب

مجتهدلأنهالهدىدينالمجددالفاطمييجيءحتى299

اللهرضيفاطمةذريةمنلانهالمنتظرالمهدي"ب"الفاطميمراده

ومعنى)1(،النبويةالاحاديثفيمعروفةوصفاتهوسيرتهوأخبارهعنها

المهديمجيءإلىمستمرغيرهمدونالاربعةخصوصاتباعأن:البيت

لأنهمذهبهإلىوينتقلمذاهبهميتركأنأدركهفلمنجاءفاذا،المنتظر

المؤلف.مرادهذا.مجددمجتهد

علىعقلولانقلمندليللاأنه-أعلمتعالىوالله-يتبادروالذي

ذكرهاالتيالاجتهادشروطلأن،المهديقبلمجتهدوجودامتناع

بالفعلحصولهابعدميجزمحتىالتحصيلمستحيلةليستوغيرهالمؤلف

المؤلف:قالوقدلاسيما

القواعدتزلزلإلىتخلومجتهدقائمعنلاوالارض

الاتجادمعالأغواروضزبياجتهاديجمعهماأنهيت399

المهرهكتبعليهانطوتمماالبررهدرسأفادنيهمما499

والتلويحوالاياتوالجمعوالتنقيحللتنقيحكالشرح599

المطالعاتعجبحواشبىمعاللامعاحلوللابنمطالعا699

و"الانجاد"،الارضمنانخفضماوهوغورجمع"الاغوار"

غيرضعيفهامنصحيحهابيانمع"المهديلمافيالواردةالأحاديثجمعوقد)1(

و"المهدي،البستويلعبدالعليم"المهديأحاديث"موسوعةوسعها:واحد،

الحمش.لعدابالمنتطر"
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بثلاثكلاهما"و"المهرة"و"البررة،الارضمنارتفيعماوهونجدجمع

يعني"و"الجمع،للقرافي"و"شرحه"و"التنقيح،وماهربارجمعفتحات

ابنحاشيةالبينابيعنيو"الايات"،السبكيلابن"الجوامع"جمعبه

لسعدالدين"و"التلويح،الجوامعلجمعالمحليشرحعلىالعباديقاسم

"الضياءهو"و"اللامع،الحنفيلصدرالشريعة""التنقيحشرحالتفتازاني

التيبالحواشيومرادهحلولو.لابن"الجوامع"جمعشرح"اللامع

،الانصاريزكرياوحاشية،شريف]ابي[ابنحاشيةالمطالعتعجب

المحفي.علىعميرةالدينشهابوحاشية،اللقانيناصرالدينوحاشية

المكمللنالفضل1[لمانحالفجزلالعليفالحمدد!ه799

يمدليالأرضفيماكانلولعد1يكلعنهالنعم899

الظلامبهانجلىالذيعلىوالسلائم[للهصلاةثم999

سماالأرضمابعدمنوأهلهالسمافوقسماالذيمحمد0001

قضىقدأمركلفيبيو[للطفلزضا1ووزيداالخسنىأسأله1001

يضعفمعناهو"يكل"،المعطيو"المانح"المكثر،""المجزل

وجهإلىالنطريعني""وزيدا:وقوله،ويزيديعينمعناهيمد"و"،ويعجز

.إ1(الجنةيعني"و"الحسنى.الكريمالله

كتابةعونهوحسنبحمدالله"تم:نصهماعليهاعتمدتالذيالاصلخاتمةفيجاء()1

لمراقيشرخاالجكنيالمختارمحمدبنالامينمحمدالشيخالعلامةاملاهما

لنفسهكابتهيدعلىالشنقيطيالعلويإبراهيمالحاجبنعبداللهسيدللعلامةالسعود

تسعينعامرجبمنعشرالمالثالاثنينيومضحىعبدالوهابمحموداحمد

."وصحبهوالهمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،هجريةلفووثلاثمئة
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لايةا

(5)<نعبدإثاك>

الكريمةالاياتفهرس

تحةالفا

البقرة

(2!)9جميعاصلأرضأفيماليخلتىألذىهو>

(13بلا<)ااشيمااءادموعلم>

(4()9ىعباد>

(45أنفسكثم()فاقنلوباهـءلكخإلىفتوبو>

<)83(ألز!وةوءاتوالمحملوةواقيموا>

(01أؤمثهأ<)6ئنهايخننناتأوننسهاايةءمنننسغما!>

(1ولدا!)16دلهاتخذوقالو>

(631)(000أنزلوماإلئناأنزلوممابالله15!اقولؤا>

(41<)9الحراملممنمجداشظرفوذونجهكخرتجتحنثوِمن>

(1()73لدمواالمحنتةعلي!محرمإنما>

(1()78القصاصعلئكمكتبءامنو(الذيني!صكا>

(481)(أخرأئامبرمنفمد>

(841يطيقون!<)لذيصوط>
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الصفحةرقم
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(581<)فقيصمهال!ثفرمنكماشهدقمن

(1أخر<)185!اممنفعدة

(1<)87دنسابكغإكألرفثلضياماليلة!مأخا

(1الفخر()87ألأمئورمنلحي!منلا"نيمقل!الخئ!يتبينحئئ

(1)87المشحا(فيعبهقونوأشم

(1<)59التهلكةلىبايدقيولاتلقوا

(1<)69لنةوأنعغرالحبئتفوو

(91فسلأ<)6أؤصدفةأؤصيامقنففذية

(91<)6؟ملاعشتتقك

(791)(معلومثيواسسلحبئا

(002مناسكحم<)قضتتصفماذا

طصءءِءِ.
222<)يطهزنحئتقربوهنولا

(22<)8قروةثبثةبانقسالنيزتضى%والمطلمث

43،

،92

122،8

(ل!هن<)228اصبلعو"لس

23(0زوجاغيرلم<)تنكحبندحتىمنلهفلاتحل

()233<يرضعنتلؤلذوا!

يعفوت<)237(أنلاافرضغمافنضف

496

،212،248،283

09

92

27
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09
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75

09

46

13،

622

255

49،
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الظح()237(-عقدةبيدالذىأؤيعفوا>

الوسطن()238(لضلؤةوالضلؤتحفظوااعلى>

(026قيى!و)ليظمبقولبهنبلىقالتؤصأولم>

البتع()275(اللهوأحل>

الربوأ()275(وحرم>

(282<)تانوانرفرجلرجلينيكونالممان>

نفسا!لاوسعهأ()286(لتهلايكلف>

قتلنأ()286(منالذينعلحمتتهكماَاضراعليناولاتحملرئنا>
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<

<

<

<

<

<
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عمرانال

()7(الدةلاإبلويله،ئفلموما

لعام()7(فيوالرسخون

<)7(رئباعندقن-كليهءامنايقولون

افمؤمنين()28(دونمنأهـل!البهفرينلموينونيتخذ،

(13()000فاتيعوفىاللهكنسمتحئوننقل

32(!()البه!دنيحبلااللهف!ننولو(والرسوهـفاناللهاطيعوقل

<)37(اللهعظمنهوقالتهذا!فأفئيمريمقال

<)93(الملمكةفنادته

(24<)لملائيدةاقالتو!

596

022

136

73

73

7

283

257

934

457

138

703
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281

281

98،

9
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332

215

213



(57()5-إئتكجموبقنطارصتأمنهإنمقالكتابأهلومق!>

مب!يلأ()79(إلؤستدلاعمناتبيمضحجالئاسعلىولله>

(221وليهها()واللهتقشلاأنمانحغظأيفتانهمتإ.>

(51!مر<)9فىوشاوزهنم>

(1<)73الئاسلهمقاللذين>

(5!)175أوليايخوفالشيظقلكمذإنما>

النساء

(1()والأرحائمبهبونلشا>

(4()ايدقنحتمملكتماإلا>

(01<)اليتمىأدموليأصلوناثذينان>

(11<)ديمفى-أؤلديوصي!يرألله>

(11)إخوء(لابر!ف!نكان>

(1<)5البيوتق!مسكوهتشهدوف!ن>

إ،ماقذلئشاءمئءاباؤديمنكحماولاكلمنكجو>

(22!شلمش()

صتغ()23(علمححردمث>

(<)23الرضئعةمىوأضؤتكم>

حجوديصم<)23(فىلتىوردمبى>

696

،212

923،

،84

،248

،251،263

،251،263،204
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24

55
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21

24

55

92

21

92

61

77

61

87



لأختئن()23(تخمعوابئنوأن>

(42<)دالحمورأمالكموأحل>

لمذالث()25(منلمخصتتماعلىنضففعلئهن>

(قبطحم<)26منلذينسمننويهديصم>

(2منئ<)9تراضىعنبخرةتكونقإ،>

(04()ذربمثقاللايظلم>

(4()3ألنسلىلم!ئمأؤ>

(45الئاس()يحسدونأم>

(56<)يحكموكحتييومانوتلاوربذفلا>

(08<)اللهأطاعفقذلزسولايطعمن>

منهمولئالمخذوأولانموهتموجدجتثوأقتلوهضفحذوهغ>

(09-8)9(يصلونئذين،إ!لضيراولا

أنء،،ئسلمةإلى+أهلهيةوِفتخريرر!ؤمومنة>

يصذفوأ()29(

(9الضرر<)5اوليغير>

(1<)30لصلوفاذاقضئتم>

(1لمؤيخين()15غيرسبيلليلئمغ>

796

،923262263،،

264،616،617
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253،905
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548

82

448
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024

،024،265،926027

226

41

093،004



(1<)57لظناائباعإلمعلممقبه-المما>

(061الم<)أصلتطئبفعيتهمحرمناهادواالذلينمنفبظؤ>

(61()5الزسلبعدحجةاللهعلىللثاسلئلاليهونومنذرينزسلامبمثرين>

ئدةلماا

(1اق!لفم<)بهيمةكمأطت>

(1)(علنكغئتلىمالاإ>

()3(والدمالميتةعلتكمحرمت>

<)3(السبعأكلوما>

(4ههـ)لهتمأحلىذأمايشثونك>

(4<)علمكمأذسكننما!وأ>

(<)5لنمحلكتفأونوألذينوطعائم>

(<)6برووسمكممسخووا>

(62()علنهخمحزمةفإئفاقال>

(32()يل!شرءبني!تتناعلىلكذاخلمق>

<)33(أؤيصفبويقئلواأن>

يهما<)38(أيذفاقطعولسارقةوالشارقوا>

896

،284

،027

،261،262،617

08،81،114،5

116،255،9

286،0،32
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57

28

28

57

61

13

21
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(()45بألنفسلنفس(نفيهاكئتاعليهخ>

033،1(4()8ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالكل>

!ىالصتصخصثوأءطهمالابصقؤلهصعنااحبارولرننئوتينهصهملؤلا>

(*<)63يضنعونكانواما

إلبلث()67(أنزلمابلغالزسوليهأيها!>

<)98(الائمنبماعقدضميؤاخذصمولبهنيئنكغفي-بأللغواللهيواضذعلا>

<)98(كسوتهمأوأقليكخماتطعمونؤسطمقمسبهينعشرةإطعام>

962،7تحريررقبهط()98(>

(09لحمر<)،نماءامنوالذينيايها>

(النعو()59منقتلمافجزآٌمثل>

(مصسبهين<)59طعامأؤصرةلكتةهدئابلغ>

(01<)6بيحبهمثهدا>

(01<)6غيركتممنءاخرانأؤ>

نعاملأا

32

33

55

92

46

27

03

24

25

03

(1()9ألئهقلأكبرشهذثئ:أئقل>

(()57للهإلالكماإن>

(5إلاهو<)9لايعدهاأتغتبمفاتح!وجمانده>

<)72(الفحلةةقيمو>

996

247،248

9

585

028،281



أدئههدىالذيئأولبهك>:قولهإلى(00ةداو-ذرئتهومن>

(09أ!د!()فمهدلهم

(201<)يفىصحسلخلقهو،إإلةلا>

(11()2مافمكؤربكولوشأضورأالقولزخرف>

(11<)6الظن،لايئحعونإن>

(12دنوعبنه<)1سملؤبرجم!رمماولاتأحسلو>

(21صذرهـللأبنلؤ()5يمث!فييفدي!أنللهيردفمن>

(141مه<)حصاِيومحقهوءاتو>

يكوتأنإلالظعمهصطا-فىمحرماالىاوحىمأفيأحدلاقل>

(41مئية<)5

(41مسفوحا<)5ودصما>

(641ظفر()ذىكلحزئناهادولذلناوعلى>

(461<)خرىوتروانريرفرولا>

(11صورنبهغ()ثمولقذ!م>

(2بغردر<)2فدلئما>

(وقبيله-<)27هويرلبهغإئه>

افلأعرا

007

،033

135،261،2

،193،617
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،143

،926

،45

673

9

354
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618
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285

903

027

903

035

9

314
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(1علنهر()57كانتالتىلأغلالو!!رهمعتهغويضع>

(16أمما<)0أسباطاعثترةثنتئوقطمنفم>

(991<)نعرفباوأعس>

لأنفالا

الأرض!<)67(فييثخن%حتىأشرىلهيكونأنلنيئ%ِكاما>

(07()ضئرمقفولبهئمفياللهيعلمإن>

لتوبةا

،531(5<)لمشركيناقتلوافا>

الجزيةدعطوأحئئ>:قولهإلى<005باللهلايؤمنونالذلىقملو>

(2*<)9صذغرونوهميدعن

(2<)9!7!صغرونوهملدعنالجزيةيعطوأحتئ>

،531(لهض<)43إتتعنرَِلمللهعفا>

لهمينن%حتىإذهددفمبعدقؤمالمضلاللهوما!ان>

،42(511يتقوف!<)ما

(21قؤمهض()2ولينذروالدينفيلنفقهوطآلافةمنهمفرفؤصفلولادقمن>

يونس

(1<)5يو!+إلثماإلاأئيعإقنفسعتلقا!منبذلهأنلى-يكوتماقل>

(5*<)9تفتروتاللهعلىأملكمأذنءآلله>

107
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315

587

065

256

458

245

025

065

347

492

95



هود

ضم()1(>كتنثأهدثء

(56أئام<)ثبعةدار-فيتمتعوافقال>

(411التميالق<)يذهئنلمحسنتان>

281

332

257

يوسف

133(1()8أمراأنفسكملكتمسولثبلقالكذلبنميد-قميصهوعلىوجإ>

413،513(42!و)صرئهرءابرقنأنلولآبهاوهم>

دبرقالمنفدافميس!فالمار>قولهإلى(أقلهآسنشاهدٌوشهد>

133(28-2()6!يدكنمنإته-

83(4ث!ا<)3خ!بياللرهكنتوإن>

332(66<)بكميحاطأنإلادهءلتأضنياللهمصمؤيقاتؤ!رنحقمعخأزسل!لن>

332!<)72(به-زعيصوأنابعيرحملبهجاءولمن>

77يخيهآ<)82(اقفضاوالعيرالنييخمها!ناالتىالقردةوشل>

932(11لألئمخ<)1لأولىعبرقص!مفيلقدكا%>

هيمبراا

(1التوبى<)إلىألظلمتمنلئاسلتخرجأنزلضه!اللي!تنث>

الحجر

(24!()آلغاوينمنئبعكمنإلاسلطانعيهملكلتسعبادىإن>

207

454

232



(41طرنا<)لحمانهلأصو>

(44لتهخ<)مانرلفاسلتبينالذ!رإلتكوانزلئآ>

(()67!رامنهتئخذونلأغننىوالخيلثمزتومن>

(08اثثا<)واشعاليهآوأؤبارهاافهااءوين>

(101<)ءايةئصان.ايةبذتاواذا>

(11لخترير<)5ولحموالذمامممتةجكمإنماحرم>

(11فصضنابخك<)8ماحرفناواهاالقينوكل>

،9

<

<

<

<

<

لإسر[ءا

،41،42(1رسولا*<)5شعثحتئمعذبينكئاوما

،82،252،003،524(افا()23لهماتقلفلا

(52*<)ك!بمللأؤبب!انفان!صلحينتكونواإن

،3212،182(<)الزفى+تقربوأولا

-سلطانا<)33(لولةفقدجعقامظلوماقنلومن

(57)<آلحعؤهضعففنتفيإصا

(001<)اينخ!تعلكوقلوأنتمقل

الكهف

(42-2<)3اللهيثماءآنلأإ!غذألكذفاعلإفىلشأئ:تقولنولا>

307

87

284

947

025

492

903

903

956

955

026

284

516

453

227



(42)<لنسيتاإذدبمرزبكوا>

(4بارزص<)7الازضىؤلرىتجبالفم!ئرويؤم>

(7!<)9غضباسفينةياضذكلملكموراءوكان>

(011صئحا<)ففبعملعلأ>

مريم

،265

(2صوما<)6للرتهقنذرتانيف!لى>

(2!<)6إلشئالوماأ!لمفلق>

<)62(لاسنمانجهالغوالا!شممون>

(17)حمما<رئكعلىكان>

(511()فنسىقبلمنمءادإكعهذناولقد>

(121<)رئإءادموعصئ>

(031)(رلنهاافوأطرا>

(413رسو،<)إلئنارسلتلولاربنالوالقا-قبلهمنيعذاباأقلبههمولوأتآ>

الانبياء

<)78(الحرلثىفىصححمانإذ>

(7()9سلتفنففقضنها>

(7!كللما<)9حكماو?انينا>

407

227

9

926

027

126

126

223

477

314

314

214

674

674
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(59<)فزلهعلىوحزئم>

<

<

<

<

<

<

الحج

(رزتجهم()28ماعلىمفلوممغأبامصفىافهانمموفيكرؤا

(03الأئصشن()منصالرجصمصاضنبو

(63)جنوبها<ومصتفلصا

77()الخنر<قعلواو

حرخ<)78(منالذيزفيعلئكؤوماجعل

معونلموا

251،262،3ئمنهنم()6(ؤماملكتزؤجهمإلاعلى

،264،204

*<)63(لهاعملونلدهمدفىمصنأضلولهم>

النور

،611،532(2طدةص()ماثةمنهماؤحدكلفاخلداوال!%نيالر%نية>

09(4)(خلدصثمنينطدوهمفا>

،382(4*<)الفشقونهمواولبهكأبدصاشهدةلهملفبوأولا>

ذلكبعدمنتابواالذينإلا>:قولهإلىلهم<لقبلوأولا!دصفأ!دو!ثمنين>

(5-4<)واضل!و

(5-4()تابواالذين*إلاالقسقونهمولبهكو>

507

21

39

46

02

12

58

،2

61

92

69

66

24

23



(6)<ازؤجهميزمونؤالذيئ>

()33(خترافيهمعلمتمإنفكاتبوهم>

(شهم<)62شثفلمنفاذنشانهملبعقاسئدنوكفاذا>

قانالقر

(5<)9أئاصمىستةفىئثنهماومالازضقوالشذواتظق>

()68*<أثا،يلقذ9لكيقعلومن>

الله<حغالتىالنفسولايقنرنءاخرإبهااللهمملايدسنلذينو>

(07-صئحا()68وعملَعماصامفوتابمنإلا>:قولهإلى

النمل

(12*<)ميينبسلطنلياتينىاؤلااذمجئه،أوشدلداعذاجمالاصكزشبما>

القصص

حجج()27(ثئنى>:قولهإلى(ابنتئقدىأرلدأ!انكحثإني>

ان<)85(الفزعلنففرضلذىإن>

(88)(ونجهةإلالكهاشئءء>

(41()ىامم!صن%الاسنةألف>

(04<)ثزنجييكميميتحمثؤ>

[لعنكبوت

لروما

607

113

242

316

333

923

238923،

332

332

311

247

235



لقمان

(41<)مينفىطوفصحل!>

(34()الساعةعلمعندهاللهإن>

لأحزابا

(12<)حسنةأشوالدهرسولفىلكغلقدكان>

()33(اتيتاهلالرخسعنىليذهباللهيريدإنما>

(04()لئبتناوخاتواللهزسولولبهن>

(4)9عدؤ<منعليهقلكتمفماتمسوهفأنفبلمنثؤطلقتموهن>

(4<)9تعنذونهاعدؤمنعليهقلكمفما>

(05)(أزوافيلكأضللناإنآ>

(05)للنبئ(نفسهاوهبتإنمؤ-منةصواقئن>

(05()المؤ-ميندودمنئانخالصحة>

(5!)2التسالكلامجل>

فاطر

(21لخماطرلا()تآ!لونفيومن>

فاتلصاا

!()301(>وتل!للجبين

تثؤاهذاالوإن>:قولهإلى*<للبمأشالماوتل!فلئا>

707

322،3

7

8

6

6

97

58

32

93

33

24

21

31

25

25

31

98

63



(601-01ال!حم!()3اتمبين

(01!()6المبينتب!ؤاالوهذاإن>

(01*<)7عظيمبذبئوفديته>

ص

(44()تخنتثولابه-فاضربضغتابيصلوضذ>

83(-82()!ه!المخلصينمنهمإلاعبادك*أجمعينلاغويتهم>

الزمر

ك!شئ-<)62(خلقلله>

رىلشمصا

(بهءنوحا<)13وصىماألدينمنلكمش!خ!>

(03()أتدكصكسبتفبما>

لدضانا

(الاوك()56الموتةالألمويرلايذوقونِفيها>

(51()ثهراثنثونهـفصمليوخملي>

(52باقررئها<)لفئءمصتدفر>

000()18(ققدجآءأشراطهأ>

لأحقافا

807

92

64

92

22

23

24

33

07

22

97

24

31



(03القؤلن!هو)لمحنفيولتعرفنهص>

*<)33(أضئكمولالتطلوا>

الفتح

نمث()2(منتقدممااللهئيغفرلك>

وماتأخر()2(>

لله()92(>محمدرسولى

اتلحجرا

(()6فتبئوابنب!فاسقصاءكمإنءامنوأالذينيأيها>

رياتالذا

(24!ط()كالزصميملاجعلتهإعلتهأنتفئءمننذرما>

النجم

(4-*<)3يوصإلاوحىهولموى+*إقعنيطقوما>

(4!()يوصلاوحىهو!ان>

شئا!()28(لحقمنلايفنيالظنوإن>

(1()3!طتكذبانرتبهمالآءافمائ>

(1()9لبحرئنمرج>

(02()ئزح!بينهما>

الرحمن

907

3

277،8

8

85

92

31

31

29

34

24

65

34

27

27



قعةلواا

(62-2!<)5سلماسلماقيلأإلاتاشما*ولالغ!بمفيهالايسمعون>

الحديد

(12!<)اقطيسمذوالفضلوالله>

دلةلمجاا

<)3(>فتحريررقبة

(4()000متتايعينلثقرننفصيام>

(4()يممالئمآانقبلمن>

(4()مشكيئأستينفإظعام>

(1()2الرسولنخيغإذا>

الحشر

(2*<)اقيلصريهاولىفايئو>

قوله:إلىالدنيا<فىلعذبهمالحدعلئهماللهانكتبولولا>

(4-)3<اللهشآقوابانهتملكذ>

<)7(منكئما!غنياابيندولهيملايكؤن!>

<)7(فخذوهلرشولءائبهموما>

()7(فانحهوأعنهنهئكموما>

071

،513،556

9،16،322،

223

701

926

274

274

927

992

557

91

453

323

16



الصف

(11-01دومنون<)*ليع3عذاتجي!منتجزةعلىأدلكمهل>

الحمة

(اكبيغ<)9وذروأللهدتجرإكفاسعو>

(<)01لضلؤة>فاذاقضيت

فقونلمناا

()8(اقماذذمنهاالأعزليخرجفالمديخؤلىزجغنآلننيقودون>

التغابن

(ستطعتنم()16ماأللهفاتقو>

الطلاق

مبئ<)2(عذلىوئلثهدوو>

(4()حملهنيضعنأن!خالأ!هناوأولت>

(6()علتهنفأنققواخلأولتكنوإن>

(4<)قلوبكماصغتفقد>

)7(*<دتملونكننمماتخزونإنما>

(41*<)ونجينماصلذاكانأن>

لتحريما

القلم

711

622

458

535

24،54

84

212،248

،8109،59

214

49

454



(4*<)2يشتظيعونفلال!ئخورإليوئدعون2ساعنئكشفيوم>

المعارج

(03<)إدمنهمملكتأوما>

نوح

(27-2تذزهم<)6إن!3!إنكئارااجمفرفيمنلارضالانذزعلى>

لمرسلاتا

(51!<)بينللمكذيزمبئوتل>

البلد

(1*<)أنلدبهذاأقسملا>

الليل

ص?.م!ء
02-1<)9!ئهوخهابنغاهلاتجزى+!نضتبعنده-منلأحدوما>

الشرح

*<)2(وزركعمرووضئنا>

القدر

(5*<)لفخرامطلعحتىسنمهي>

الببنة

(<)5الدينلهمحلصينللهلعبدوإلاأميؤوئأ>

712

91

251

455

143

143

223

315

245

594



()7(لذرةشقايعملفمن>

لةلزلزا

***

713

83



-



والاثار)1(الأحاديثفهرس

الحديث

...الحلالأبغض

اللهبنورينظرفإنهالمومنفراسةاتقوا

سنةإلىاليمينفيالاستثناءجوازفيعباسابنأثر*

سفينةياضذكلملكهموراءوكان>:تعالىقولهقراءتهفيعباسابنأثر*

صحيحةصالحةسفينةكلغضبا!<:

اليمينبمللشالاختينفيعنهاللهرضيعثمانأثر*

خمراالمشروباتمنالعقل)خامر(خمرماكلتسميةفيعمرثر*

كانماكائنا

جماعةفوقهمافماالاثنان

القيامةيومالفترةأهلامتحانأحاديث

المهديحاديث

واحدأجرفلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد1إذ

النارفيلمقتولوفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا

ركعتينيصليحتىيجلسفلاالمسجدأحدكمدخلاذا

اثر.التجمةبعدما)1(

715

الصفحة

23

583

265

262

301

214

91

688

654

22



-276شفعةفلاالطرقوصرفتالحدودضربتإذا

بأسفلاالمعنىوأصبتمحلالاتحرمواولمحراماتحلوالمإذا

بعدكأحدعنتجزئولناذبحها

عنه(اللهرضيالصديق)أبوبكرأنثىخارجةبنتبطنفيماأرىص

علىهوممنيبقىلامنهاسنةمئةراسعلىفانهذهليلتكمرأيتكم

احداليومالارضظهر

قاضيته؟أكنتدينأمكعلىكانلورأيت

وزرعليهأكانحرامفيوضعهالورأيتم

..الأضاحيفيتجزئلاربع

اهتديتماقتديتمبأيهمكالنجومصحابي

،08،574رقبةاعتق

مؤمنةفإنهااعتقها

المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةفضل

الاذخرإلا

اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت

بيعبديطنعندأنا

معكموهمإلاديا1وقطعتمماأقوامابالمدينةإن

الجهلفيهاوينزلالعلمفيهايرفعأياماالساعةيديبينإن

716

273،

34

37

38

58

33

56

38

57

03

35

65

68

64

68



053عنها(اللهرضي)عائشةمكذبينولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم*

235واحداإلامائةاسماوتسعينتسعةللهإن

333الاحديومالجبالوخلقالسبتيومالتربةخلقاللهإن

967ينتزعهانتزاعاالعلمهذايقبضلااللهإن

573سفساقهاويكرهالامورمعالييحباللهإن

933،037،378588،بالنياتالاعمالإنما

453البصرلاجلالاستئذانجعلإنما

103الماءمنالماءإنما

062منكبضعةهوإنما

352واليمينبالشاهدقضىع!رالنبيأن

143موسىمنهارونبمنزلةمنيانت

345الحديثأكذبالظنفانوالظنإياكم

613بنفسهاأحقالايم

927،613باطلباطلباطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرنكحتامرأةأيما

،257258طهرفقددبغإهابأيما

573الاخلاقمكارملاتممبعثت

257كلهملامتىبل

638عنه(اللهرضيمسعود)ابنالرجلفقهمئنةالصلاةوتطويلالخطبةتقصيرك!

717



276،092،بصقبهأحقالجار

،68،392فارجموهمازنياإذاوالشيخة"الشيخآيةحديث

العجلانيوعويمرأميةبنهلالفيالنازلةاللعانآيةحديث

القراضإباحةحديث

348،هجرمجوسمنالجزيةأخذحديث

يرجعوإلالهأذنفإنثلاثاالاستئذانحديث

[بنعلىدينهشطريضحأنمالكبنلكعب!ك!يرالنبيإشارةحديث

حدردأبي

صلاةلكلالوضوءاشتراطحديث

الحيضفيفاتهامابصومالحائضأمرحديث

وشاهدبيمينفضىجم!فهاللهرسولأنحديث

عائشةعنالخبرفيلتصدقبريرةضربعنهاللهرضيعلثاأنحديث

ينكرفلمحاضر!لمجيووالنبي

الصلببنتمعالسدسالابنلبنتأنحديث

"...الفرسخلقالله"إنحديث

تعالى:فولهفيالمذكورةالخمسهيالغيبمفاتحأنحديث

الساعة<علمعنده-اللهإن>

أهلهببكاءيعذبالميتأنحديث

718

342

992

256

704

035

934

313

031

53

703

094

804

333

585

934



حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

،105،485رباعئاوردبكرااستسلفع!النبيأن

،554حلالوهوميمونةتزوج!النبيأن

،554محرموهوميمونةتزوج!النبيأن

سليمبنيأحياءمنحيعلىيدعوشهراقنتإنما-لمج!أنه

يصلولمدخلهحينالبيتنواحيفيدعا!أنه

ركعتيندخلهاحينالكعبةفيصلىع!أنه

عامالبكرالزانيتغريب

دينارربعالمسروقبكونالسرقةفيالقطعتقييد

ربعاالعيدفيالتكبير

سبعاالعيدفيالتكبير

إسلامهفيالعبديأوالنمريتغلببنعمروعلى-جمي!النبيثناء

سهمينوللفرسسهماللرجل-جم!جعله

الصلاةفينعله-!ي!خلعه

غرةوأنهاالجنيندية

الصلاةفي[لسهوفياليدينذي

دخولاالجنةأهلاخريكونالذيالرجل

المصطلقبنيغزوةفيونزولهاالتيممرخصة

ايذبهما<فارنوأوالشارقةوالشارق>:تعالىقولهنزولسبب

917

65

06

06

62

62

62

03

26

06

06

36

32

34

34

91

43



033،صسجدةمج!سجوده

وزيدأسامةفيمجززقولمن!النبيسرور

القربةفميكمنشريهحديث

الطورع!بيسورةالنبيصلاةحديث

قريطةبنيقصةفيالعصرصلاةفيالمختلفتينالطائفتينحديث

الاستسقاءفيالرداءقلبحديث

الدنيافارقحتىالفجربعديقنتع!ي!مكانحديث

العمامةعلىالمسححديث

الجدةميراثحديث

المجلسفيمنهالمستثنىبعدألضرر<غيرأؤلي>:تعالىقولهنزولحديث

خرختحئثومن>:تعالىبقولهالمقدسبيتاستقبالنسخحديث

<لحراملممئمبمداشظروضهكفول

الراكدالماءفيالبولعنالنهيحديث

القربةفممنالشربعنالنهيحديث

،441الطيرمنمخلبذيوكلالسباعمننابذيكلعنالنهيحديث

الختانينالتقاءمنالغسلوجوبحديث

طالببيوفاةحديث

حروزوجهاعتقتبريرةأن:عنهااللهرضيعائشةعنيزيدبنالاسودخبر*

027

673

313

317

362

673

314

621

133

348

226

592

84

317

803

934

367

611



بنأبيمصحففيكانتانهماووالخنعالخلعسورتيخبر*

كعب

عتقتبريرةأن:عنهااللهرضيعائشةعنمحمدبنالقاسمخبر

عبدوزوجها

مناسككمعنيخذوا

يستشهدأنقبليشهدمنالشهداءخير

بالقضةوالفضةبالذهبالذهب

بفقيهليسفقهحاملرب

الحمدولكربنا

عليهاستكرهواومالنسيان1والخطأأمتيعنرفع

يحتلمحتىالصبي-منهموذكر-ثلاثعنالقلمرفع

سبعالسنور

فسجد!روسهى

عليئسيكذب

يمينهأوشاهداك

صدق

أصليرأيتمونيكماصلوا

الشعيريومئذطعامناوكانبمثلمثلابالطعامالطعام

127

68392،،

،323

،254

031

611

931

695

046

363

357

77

546

335

587

652

327



الكلامفطأحلاللهنإلاصلاةبالبيتالطواف

بعديمنالراشدينالخلقاءوسنةبسنتيعليكم

باكيةتبكينفلاوجبفاذا

فانزلوه

ريخايشموصوتايسمعحتىيخرجفلا

شاوشاةأربعينفي

لانس(بكرأبي)كتابزكاةالسائمةالغنمفي*

العشرالسماءسقتفيما

،252،253،285،935

19،29،59،253،

يرثلاالقاتل

فعلتقد:اللهقال:قال

عنه(اللهرضيمسعود)ابنقيسأممهاجرقصة*

أرسلتالذيوبنبيك:قل

سيدكمإلىقوموا

يحرمن"معلوماترضعات"عشر:القرآنمننزلفيماكان*

،292،392عنها(اللهرضي)عائشةمعلوماتبخمسفنسخن

عنها(اللهرضي)عائشةالتافهالشيءفييقطعونلاكانوا*

76،يكنلمذلككل

حرامفقليلهكثيرهأسكرماكل

722

355

593

357

587

944

285

924

945

932

685

375

357

031

383

035

478



047،305حراممسكركل

382ينزللوحي1ونعزلكنا

382ينكرفلايسمعمج!ي!والنبي،وعمربكرأبونبيهابعدالامةأفصلنقولكنا

لحومادخارعننهيتكموكنتفزوروهاالقبورزيارةعننهيتكمكنت

592،013شئتممافادخرواالاضاحي

935بمثلمثلابوزنوزناإلابالورقلورق1ولابالذهبلذهب1تبيعو]لا

493"938،093،ضلالةعلىأمتيتجتمعلا

،693،893104

893،104،967اللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرينأمتيمنظائفةتزاللا

455ملبياالقيامةيوميبعثفانهرأسهتخمرواولاطيباتمسوهلا

248خالتهاأوعمتهاعلىالمرأةتنكحلا

282بطهورإلاصلاةلا

282الكتاببأميقرألملمنصلاةلا

028الليلمنالصياميبيتلملمنصياملا

378586،،15ضرارولاضررلا

027،282،356بوليإلانكاجلا

271مرشدبوليإلانكاجلا

924،192صدقةتركناهمانورثلا

723



لوارثوصيةلا

بإذنهإلابيتهفييؤمهولاأخيهتكرمةعلىأحدكميجلسنلا

غضبانوهواثنينبيناحديحكملا

،261

448،2

،458،051

ميتعلىتحدانالاخرواليومبالئهتؤمنلامرأةيحللا

المسلمالكافرولاالكافرالمسلميرثلا

غضبانوهواثنينبيناحديحكملا=غضبانوهواثنينبينحكميقضينلا

قلستوليقلنفسيخبثتأحدكميقللا

جدارهفيخشبتهيضعانجارهاحدكميمنعلا

بهتعالىحكمبمافيهمحكمتلقد

كلمةع!ثرةتسعالاذانع!يماللهرسوللقنني

لكاذبأحدكمابأنيعلمالله

جبرئيل؟سميتلم

عنهلعفوتأقتلهأنقبلشعرهابلغنيلو

)شعبة(العلمطلبفيالرحلةلبطلتالاجازةجازتلو*

لكنتنبيبعديكانلو

الغائبالشاهدليبلغ

صدقةأوسقخمسةدونفيماليس

724

،924

792

238

88

248

375

283

652

306

354

065

385

656

192

285



وعرضهعقوبتهيحلالواجدلي

ميتفهوحيةوهيالبهيمةمنبينما

حسناللهعندفهوحسناالمسلمونرآهما

الحديدخبثالكيرينفيكماخبئهاتنفيكالكيرالمدينة

المضاجعفيبينهموفرقوالعشرواضربوهملسبعبالصلاةمروهم

ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم

درفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن

الصلاةأدركفقدالصلاةمنركعةأدركمن

بهأحقفهوأفلسقدرجلعندبعينهمالهأدرلبمن

عبدفيلهشركاعتقمن

فاقتلوهدينهبدلمن

يمينهعنفليكفرمنهخيراغيرهىرثمشيءعلىحلفمن

يحلفلمكمنعادواستثنىحلفمن

عنه(اللهرضي)عليبعبدحريقتلألاالسنةمن*

الشهودشرفي-يستشهدأنقبلشهدمن

!كنلقاسم1باعصىفقدالشكيومصاممن

النارفيمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن
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،25،347،357،374،4420،51،512

،5151،55،655،663،683684،688

0000000000000000000072،901

11

042

72

000000538،133،141،142،233،

278،295،،658،664665668،

0000055039،132،،345193،573

0550000000050000000673،674

0000000050000050000356،036

05000055000،9230،24193،684

684

0000000000000000،76،934035

0000342،554،506.ـ0.00000.05

،74،99،911،121،216

732



0005..ربيعة

....رشدابن

.....الرهوني

العوامبنالزبير

.....الزجاج

0055الزركشي

الانصاريزكريا

.....هريلزا
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سرفرس

القافبةالصدر

وخطوبوليهاشطوفدليلىتكلفني

واجبنهاهمأميراعوفبنوأطاعت

أرواحا()بيتانلقدالعتيقالبيتإلىياظاعنين

مولدانابهمماالقوميكلفه

تبدوبيننابالصرمأزمعتقدكنتلئن

أحد()بيتانأسائلهاأصيلالافيهاوففت

وجيدبكرالخدينأسيلةورب

أجرتسديتهادنوتفلما

تامرأنكوزعمتوغررتني

الدهاريرضمنتقدالامواتالوارثبالباعث
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........شروطبثلاثةمقيدالسكوتيالإجماعفيالاختلاف

.......................الإجماعحجيةمنكرحكم

...............بالضرورةالدينمنعلمماإنكارحكم

........الناسبينعلمهالمشهورعليهالمجمعجاحديكفر

........منكرهتكفيرفىاختلف،المنصوصغيرالمشهور

..............................القياسكتاب
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004
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104
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000000604

000000604
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000000904



000000000000000000000000009صطلاحاولغةتعريفه

.............المقيدأوالمطلقالمجتهدهوبالقياسالمستدل

000000المؤلفعندوالتحقيق،الواحدخبرعلىوتقديمهالقياس

.........000000005الظنيالقياسعلىوالسنةالكتابيقدم

...............منهالفاسدعلىيحملالقياسذممنرويما

.............مثلتهو،والكفاراتالحدودفيالقياسدخول

0000053الحججمع،والاسبابالرخصفيالقياسدخوليمتنع

00000000004منضبطةكانتإذاالعاديةالامورفيالقياسيجوز

......................................اركانه

.............0005الاربعةالقياسأركانوذكر،الركنمعنى

...................اقوالثلاثةعلى()الأصلفياختلف

.......الاصلذلكعلىالقياسجوازعلىنصوجوديشترطلا

..............الأصلفيالعلةوجودعلىالاجماعيشترطلا

...............مسائلهوبعض،الأصلحكم:المانيالركن

............شرعياأصلهيكونأنوجبشرعياكانإذاالفرع

............؟عليهيقاسهلبالقطعفيهمتعبدينالناسكانما

............القياسسننعنيعدلألاالاصلحكمفييشترط

..........................أمرانالقياسبستنالمراد
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.......الأصلحكمنصفيداخلايكونألاالفرعفييشترط

.....الحكمينبينعليهمتفقايكونأنالاصلحكمفييشترط

نفيأحدهماويدعيالخصمينبينعليهمتفقاالاصلحكمكاناذا

......0000000000000000005ومثاله،أصلهامنالعلة

......000000000000000055صورتانلهالوصفمركب

...00000000000000000000005بنوعيهالمركبالقياس

000005000000050000005.ـ0هو؟ماالفرعفيالاختلاف

.........بتمامهاالاصلعلةوجودالمقيسالفرعفييشترط

الاصلحكمعلةالوصفبأنالقطعمنفلابدقطعئاالقياسكانإذا

.......-.الادونالقياس:المسمىفهو،ظنيةالعلةكانتإذا

..............ومماله5.للأصلتابعاالفرعيكوننلابد

الفرعلالحاقمبطلةضدهأونقيضهيقتضيبماالفرعحكممعارضة

..................................بالاصل

..........000000005الحكمخلافبمقتضىالمعارضة

...00000000005؟ضدهأوالحكمبنقيضالمعارضةتدفعبم

........الفرعحكمعلىإجماعولانصيوجدالااشترطمن

حكمظهورقبلللمكلفظهورهيكونلاانالفرعحكمفييشترط
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................................لأصلا

.....000000055000000005واصطلاحالغةتعريفها

..العلماءبعضقولعلىبالنصلابالعلةثابتالاصلحكم

..000000000000005بالباعثللعلةالاصوليينتسمية

ثلاثةفهووعليه،آخرلحكممانعايكونقدبهالمعللالوصف

...ومثاله،منضبطايكونانبهالمعللالوصففييشترط

..0000000000000000000000005بالحكمةالتعليل

.....0000000000005اقسامأربعةبهالمعللالوصف

...................وحكمهالمركبةبالعلةالتعليل

............00000ومثاله،العلةمانعفييشترطما

.......العدميبالوصفالثبوتيالحكمتعليلفياختلف

...........000055اربعةالاحوالأنالمقامحاصل

............0000000000005الفقهاءعندالعدمي

005005.ـ00050؟عدميةهيوهل،الاضافيةالصفةمعنى

إثباتوالاخرىنفيإحداهماعبارتانالواحدللمعنىكانإذا

.......حكمةمنعلتهاتخلولاالمعللةالشرعيةالاحكام
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................حكممنتخلولاالتعبدياتأنالشيخاختيار

......حكمةكلعلىاطلاعنايلزملاحكمةمنتخلولاالعلةكون

تخلفمعفيهاالحكميثبتهلصورةفيالحكمةبانتفاءقطعإذا

النصمحلتتعدىلاالتيبالعلةالتعليلالاصوليينكثرجوز

.............00000000000000000005(القاصرة)العلة

5000000000000000000034القاصرةالعللفوائدمنفائدتان

......................القاصرةالعلةصورمنصورثلاث

...القاصرةصورمنيكونلابهخاصغيركانإذاالحكممحلجزء

......................(فاعل)اسمبالمشتقالتعليلجواز

........................بأقسامهبالعلمالتعليليجوزلا

......؟لقبفهوجامد،جنساسمأنهمعبالذهبالتعيلجازكيف

المشتقيصلحلاوالسوادكالبياضبالذاتالقائمالمشتقالوصف

..........الجمهورعتدفاكثرعلتانواحدلحكميكونأنيجوز

............ذلكفيوالتحقيق؟المستنبطةالعلةتعدديجوزهل

............................واحدةلعلةالحكمتعدد

.....0000000000000000005ومثاله،لأصلهاالعلةتخصيص
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منه.استنبطتالذيأصلهاتخرملاأنبالعلةالالحاقلحصةيشترط

.......................متعينةتكونأنالعلةفييشترط

.................التحقيقهومقدراوصفاالعلةكونجواز

عندلابد،الحكملانتفاءسبباالشرطوانتفاءالمانعوجودكانإذا

00000000000000000000000المقتضيثبوتمنالجمهور

.........................ـء........العلةمسالك

.............................واصطلاحالغةمعناه

.....انعلةهوالفلانيالوصفأنعلىالاجماع،العلةمسالكأول

........................صيغعدةوله،النص:ويليه

0000003مصدريةتكونأنهامعالصريحمن)كي(عدحولسؤال

0000000000000000004صيغعدةوله،الظاهرالنص:ويليه

......................ومثاله،الايماء:الثالثالمسلك

أحدهماكانوإن،بإيماءفليسمستنبطينوالحكمالوصفكانإن

..................اقوالثلاثةففيهمستنبطاوالاخرملفوظا

00000000000000000000000000007الايماءأمملةبعض

...............إيماءيعدالوصفعلىالحكمالشارعترتيب

..أمورأربعةمنبواحدحكمينبينالشارعتفريق:الايماءأمملةمن

..................................لوصفا-1
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............00000000000000000الغالة-2

.....................0000000لشرطا-3

...........................الاستثناء-4

الخلافعلىمبنيةإليهالمومىفيالمناسبةاشتراط

........المعرفأوالباعثهيهلالعلةفيالمتقدم

...............والتقسيمالسبر:الرابعالمسلك

...........................السبرمعنى

..............00000000التقسيمتقديمالاصل

.........أمرينمنمتركبنهوالمسلكبهذاالمراد

.....بالاستقراءوتارةعقلئاتارةيكونالاوصافحصر

.....ومثاله،طرقلهالاوصافمنالصالحغيرإبطال

..امرينبأحديكونالاوصافحصرعلىالمعترضدفع

...00050005ظنئاالاوصافحصريكونأنيمتنعلا

ثاشرطابعضهموزاد،بأمرينقطعئايكونوالتقسيمالسبر

00000مذاهبعدةفيهالظنيوالتقسيمبالسبرالاحتجاج

غرضاحصلالحصرعلىزائداوصفاالمعترضابدىإذا

....00الزائدإبداءبمجردالسبرصاحباستدلاليبطل

................حالاتثلاثلهالزائدالوصف
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468-0000000000.000000000000000467الأوصافإبطالطرق

000000000000000000000000000000467قسمانالطرديالوصف

946-000000000000000000000000468الأوصافإبطالطرقمن

0000000000000000000000946لاخالة1والمناسبة:الخامسالمسلك

00000000000000000946المناطتخريج:المناسبةمسلكبعضهمسمى

047-0.00000000000946المناسبةبمسلكالعلةثبوتأنكرواالظاهرية

أمور،ئلاثةإلىبالاستنادللعلةالمجتهدتعيينوهو،المسلكهذا

0000000000000000000000000000000000000005074لهومثا

00000000000471القوادحمنبسلامتهالمسلكهذاتخصيصحولسؤال

000000472بالعليةالمناسبالوصفاستقلاليحققأنالمسلكهذافيلابد

وبين،المناسبةبمسلكللعليةتعينالذيالوصفبينالفرقحقيقةجذايعسر

0000000472و............0000.0055.بالسبرالمستبقىالوصف

بهاعتنىماعليهالحكمترتباستلزملذي1هوالمناسبالوصف

000000000000000000000000000000473الاحكامشرعفيالشارع

وعدمبالفعلحصولهاإلىبالنظرالعلةعليهااشتملتالتيالحكمة

475-000000000000474مثلتهاو،شرحها،حالاتأربعلهاحصولها

0000000000000000000000476فسامئلاثالحكمةباعتبارالمناسب

477-00000.00000000000476المصالحصولهيالتيالضروريات

811



..................الضرورياتتعارضعندالعمل

..........ومثاله،مرتبتهفيمكملهبهيلحقالضروري

الشرائعجميعفيمباحاكانيسكرلاالذيالمسكرمنالقليل

......................شريعتنافيجوازهونسخ

قولهم:فيالاصوليينعلىالنووياعتراضعنالجواب

..............الشرائعجميعفيمحرمةالضروريات

.......................أمثلتهوبعضالحاجي

....................التتميميأوالتحسينيمعنى

...........................قسمانالتتميمي

..........................التتميميأمثلةمن

يعارضه.ماومنه،مالكمذهبأصوليوافقماالتتميميمن

..........كذلككونهاووجه،التتميمياتأمثلةبعض

..............أقسامأربعةإلىللمناسباخرتقسيم

.......................ومثاله،المؤثرتعريف

............................الملائملعريف

..................الامثلةمع،ثلاثةالملائمأقسام

.............وسافلومتوسطعالأجناسلهالحكم

........الحكمأجناسوأبعد،..الوصفأجناسأعم
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000947
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000484

48-486

000486

000487



005.ـ.ـ0الاصوليعندالوصفمطلقمنأجقالمناسبالوصف

..ومثاله،الاعمعلىلاحكاموالاوصافمنالاخصتقديميجب

.....000000الملائمعلىالمؤثرتقديم:القاعدةهذهفروعمن

..................ـه..ومثاله،الغريبالوصفتعريف

0000000050.ـ005000050وطردي،طرد:للغريبفيلربما

00000000.ـ5(المرسلةالمصلحة،لاستصلاح)1المرسلالوصف

00000000050055حالاتئلاثلهالمناسبالوصف:خلاصة

....0050000000000005مثلتهو،المرسلةبالمصالحالعمل

...000000الصحابةعندلمرسلة1بالمصالحللعملأمثلةثمانية

وأالحكممصلحةعلىراجحةبمفسدةتنخرمالوصفمناسبة

...........00000000005500000050005لهامساوية

بالسلاحالكفاريديمنالمسلمينأسارىفداء:المسألةفروعمن

.0000000000000000000000000الشبه:السادسلمسلك1

.0000000.ـ5.عليهاعتراضاتوجواب،ومثاله،الشبهتعريف

........ـ.000500050005المناسبودونالطردفوقالشبه

جنسهبتأثيرالشرعيشهدنلابدلذاتهالمناسبيستلزمالذيالشبه

...000000000005555.ـ5.القريبالحكمجنسفيالقريب

.........5500050000000055والشبهالمناسببينالفرق
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القياستركوجببالذاتالمناسببالوصفالقياسأمكنإذا

......................بالتبعالمناسببالوصف

........لاأوالشبهقياسيقبلهلالعلةقيسيمكنلمإذا

.00005الشبهعلىالمبنيةالقياساتاقوىالاشباهغلبةقياس

..................ومثاله،الاشباهغلبةقياستعريق

.....الشبهقياسفيالقياسهذادخولحولوجوابهسؤال

.........................أنواعثلائةغلبةقياس

...الصوريالشبهبقياسالعملجوازيرىعليةبنإسماعيل

..............الشبهبقياسالعملفيالعلماءاختلاف

.....000005والعدميالوجوديالدوران:السابعالمسلك

.......................ومئاله،الدورانتعريف

...ومثاله،فيهمحذورلاالعليةتفيدمنهماكلجهتيناجتماع

.......ا!ثرعندحجةالمسلكهذافيالمعزفالدوران

والاول،صورتينفيويوجد،واحدةصورةفييوجدالدوران

والضا/رةالنافعةالاموروفيالاخرةأمورفيكبيراصلالدوران

...........................ومثاله،الدنيافي

........(الثامن)المسلكالطردوهو،الوجوديالدوران

...................لهيشترطوما،ومثاله،تعريفه
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بالطردعليهالمستدلبالوصفالتعليلردالصحابةعنالمنقول

...................بالطردالاحتجاجقيالاختلاف

..العلةمسالكمنليسوهو،العدميالدوران:اذصلردعكس

..............................المناطشميح

...................ومثاله،صطلاحا1ولغةتعريفه

......ومعناه،الفارقإلغاء:لهيقالقسمالمناطتنقيحمن

...مختلفةبأسماءالمناطتنقيحمنالقسمهذاعنيعبر:تنبيه

.......................أقسامأربعةالفارقإلغاء

.............الفاردتىإلغاءبغيرهوماالمناطتنقيحمن

..........................المناطتحقيقمعنى

الاحكامبهتثبتدليللكنهالعلةمسالكمنليسالمناطتحقيق

ليسا:وقيل،الجمهورعندضعيفينمسلكينالناظمذكر

القو[دح.................................

النقض()وهوالوصفعنالحكمتخلف:القوادحمنالأول

يقدجلانهوالجمهور،الشافعيمذهبهوبالنقضالقدج

.................................عندهم

........ومثالهرد1ووهوللعلةتخصيصنهعلىتخريجه

815

0000705

705-805

0000805

0000905
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0000512
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0000515

515
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المستنبطةالعلةتخصيصجوازالجمهورعنوغيرهالقرافيحكى

....................0000000000005المنصوصةدون

..ووجهه،الحرمينإمامذكركماالاصولأهلمنجماعةذلكعكس

00000055081.ـ0................الحاجبابنمذهب

.5.ـ5...لهاتخصيصايكونبلبالنقضفيهايقدحلاالمستنبطةالعلة

فيبقادحليسالوصفعنالحكمتخلفأنعلىالعلماءأجمع

91.ـ000005550000055المذاهبجميععلىوارداكانإذاالعلة

الوصف،وجودبمنعقادحبأنهالقولعلىالنقضعنيجاب

000000000000005000000002ومثاله،الحكمانتفاءمنعأو

.........000000000000000005الكسر:القوادحمنالثاني

......ـ..0000000000005500005؟يقدحهلالحكمةتخلف

...........المركبةالعلةجزءالمعترضإبطال:الكسرأنواعمن

.........................صورتانالكسرمنالنوعلهذا

........................0000000005.العكسمعنى

.0000000000050بشرطينقادحالعلةانتفاءعندالحكمانتفاءعدم

...0000055.بقادحليسالعكسبعدمالعلةتعددبجوازالقولعلى

..ـ.ـه......00000000000005التاتيرعدم:القوادحمنالثالث
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...................ثلاثةشروطلهالتأثيربعدمالقدج

.....................أقسامثلاثةالتأئيربعدمالقدج

.........................000000الأولالقسم

..........................ومثاله،الئانيالقسم

................؟مستقلقسمهووهل،الئالثالقسم

...........مثلتهاو،أضربثلاثةالحكمفيالتأثيرعدم

.......................القلب:القو[دحمنالرابع

............للقرافيتبعاالقياسقلبالاالناظميذكرلم

...................العلةبإبطالهللقياسمبطلالقلب

......................00055قسمانالقياسقلب

ابطالوفيهمذهبهللقياسالقالبالمعترضفيهصححما:الأول

........................ومثاله،الخصممذهب

ود،فقطالخصممذهبلابطالالمعترضفيهيتعرضما:الثاني

...................000ومثاله،هومذهبهتصحيح

....................ومثاله،وتعريقهالمساواةقلب

.....ردهأوة1المساوقلبقبولفيخلافاحكىالعلماءبعض

...............الدليلفيالقوادحمنبالموجبالقول
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.......................ومثاله،الاصوليينعندتعريفه

......................نوعانوهو،البيانيينعندتعريفه

....000000005وأمثلتها،أوجهأربعةعلىيقعبالموجبالقول

..................................لنفيا:للاوا

.................................لثبوتا:نيالثا

متفقاصورةالمستدللفظلشمولبالموجبالقوليردأن:الثالث

مقدمةعنالمستدلسكوتلاجلبالموجبالقولإتيان:الرابع

..................................مشهورةغير

...................والاصلالفرعبينالفرق:القوادحمن

..............................امرينأحدوهو

.........................وجوابه،بالفرقالقدحوجه

.............ومثاله؟عليهيعتمدهلواحدلفرعالاصلتعدد

الفرقإثباتالقدحفيفيكفي،واحدلفرعالاصلتعددبجوازقلناذا

............................واحدوأصلالفرعبين

...05055عليهيبنىوما،أصلكلفيالفرقإثباتمنلابد:وقيل

..............المذكورالخلاففيفصلالاصولاهلبعض
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000000000000000000000000000000445واحد؟كلفيأوواحد

00005000000000000000000500000445الوضعفساد:القوادحمن

........................عليهامثلةربعةو،يفه

لعر

قادحانقهماوغيرهاالعللعلىيردانقبلهلذي1والقادجهذا

544-545

0000000000000000000000000000000000546مطلقاالدليلفي

نصوباجماعاعتبارهثبتالجامعالوصفكونالوضعفسادمن

547-00000000546لاجماع1وبالنصومثاله،ضدهاوالحكمنقيضفي

548-00000000000000547.ـ5ومثاله،الوضعبفسادالاعتراضجواب

0000000000000000000000000000548الاعتبارفساد:لقوادح1من

000000000000000000000000000548مثلتهوالاعتبار،فسادمعنى

00000000954قولينعلىالاعتباروفسادالوضعفسادبينالنسبةفياختلف

الدليل،منفاكثرمقدمةمنعمعهيجمعانالاعتباربفسادللمعترض

00000000000000000000000000000050000000050055ومثاله

0000000000055الاعتباربفسادأوبالمنعالاعتراضتقديمهينبغي]لذيما

0000000000000000000000000155الاعتباربفسادالاعتراضجواب

..........الفرعفيعليهالمقيسالاصلعلةوجودمنع:القوادحمن

......[لمستدلبهعللالذيالوصفعليةالمعترضمنع:لقوادح1من

................................لتقسيم1:القوادحمن
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0000000000000000000000000000000000000552ومثالهمعناه

0000000000000000000553الاصوليينبعضعندبمقبولليمسالتقسيم

554-0000000.000000000000000000553بالتقسيمالقدججواب

إلىالحاجبابنعندراجعالمتقدمةالقوادحبجميعالاعتراض

00000000000000000000000000000455والمعارضةالمنع:مرين

000000000555الأقوالحكايتهلاالمستدلدليلتلحقإنماالمعارضةالمنع

00000000000000000000000000000000000000000556خاثمة

00000000500000050000556فيهانصلاالتيالمسالةفيالقياسحكم

00000000000556الرسولإلىولااللهإلىينسبلابالقياسالئابتالحكم

00000000005000000000000000557الفقهأصولمنمعدودالقياس

558-0005000557تعاريفللالةوفيه،القياسمنوالخفيالجليتعريف

000000955.ـ0..................علتهباعتبارللقياسأخرتقسيم

065-055.0000.000000000000000955ومثالهمعناه،العلةقياس

00000000000000000000000000000065ومئالهمعناهالدلالةقياس

فيبالقياسالاصطلاحفيالمعروفهوالفارقبنفيالالحاق

000000000000000000000000000000000000561.الاصلمعنى

00000000000000000000000000000000000562الاستدلالكتاب

......000500005أمرينعلىالاصوليينعرففيالاستدلاليطلق
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.....قياسولاإجماعولاسنةولابكتابليسماهنابهالمقصود

...........قسمانوهو،المنطقيالقياسفيهيدخاهالاستدلال

0000000000000000002ومثاله،وضابطه،الاقترانيالقياس

.....00000000000055ومثاله،وضابطه،الاستثنائيالقياس

00000000000000000004أقسامثلاثةعلىالمنفصاهالهنرطي

.......................هالعكسقياس:الاستدلالمن

........000000000005الحكممدركانتفاء:الاستدلالمن

............000055000005المانعوجود:الاستدلالمن

عرفوإنماالاستدلالأنواعمنوالسببلمانع1يعدكيف:سؤال

0000000000000006وجوابه؟الشرعجهةمنبهماالاستدلال

..500000000000000000055الاستقراء:الاستدلالأنواعمن

.................وحاصله،ومثاله،واصطلاحالغةتعريفه

......................تاموغيرتامإلىينقسمالاستقراء

..................05.ـ.يفهتعرو،لتامااءستقرلاا:للاوا

................قطعيتهفيوالخلاف،حجيتهفيخلافلا

...............000000ومثاله،تعريفه،التامغير:نيالثا

.............الأصليالعدماستصحاب:الاستدلالأنواعمن

000000000000000055الأصليالعدمباستصحابيستدلمتى
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......المنعدليلعليهايردلمالتيالأشياءفيالاصلما

ذلاشاالغالبيعارضلمماالأصليالعدماستصحابمحل

فيالاختلافعلىبناءفيهاختلفمامنهاالاصلهذافروع

..الاستدلالنواعمنثبوتهعلىالشرعدلمااستصحاب

يوجدحتىالنصأوالعموماستصحابالاستدلالمنليس

.................0000000000005ناسخو

..........الاستصحابمقلوب:الاستدلالأنواعمن

.............000000000000005ومثالهتعريفه

.أقوالأربعةالمالكيةعندبهالمعمولالاستحسانمعنىفي

........اخرصحابيعلىبحجةليسالصحابيمذهب

ثلاثة؟بعدهمفمنالتابعينعلىحجةالصحابيمذهبهل

................................أقوال

.......000000005الصحابيبمذهبالعملللعامي

.........المجتهدينمنغيرهتقليدللمجتهديجوزلا

......؟والسنةالكتاببمعنىالعمللههلالمجتهدغير

هنااختارهمايخالفما(البيان)أضواءمنالشيخعنالنقل

...................0000000005لهالقولين

......................مأ"ثلاثةالذرائعسد
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....................نوعانالذريعةإلغاءفيهيجبالذيالقسم

.................................بحجةليسالالهام

.............!تفصيلعلى،بالالهاميحتجونلجبريةوالمتصوفة

...................اللهأحكامفيالاولياءبإلهامالقولتضعيف

..............55.ـ5تعالىاللهأحكامغيرفيالصالحينإلهامات

....ذلكلغيرأوالصالحينلبعضكشفهايقعهلالخمسةالغيبمفاتيح

...........أربعقواعدعلىمؤسسالفقهإن:الاصوليينبعضقال

................................يزاللضررا:ولىلاا

...........................التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

..........................بالشكيرتفعلااليقين:الئالثة

...............................محكمةالعادة:الرابعة

............بمقاصدهاالامور:هوخامساأصلاالعلماءبعضزاد

..........وتكلفبواسطةإلاالقواعدهذهإلىكلهاالفروعترجعلا

..............................والتراجيحالتعادلكتاب

..............ظنيينكاناإذاإلادليلانيتعارضأنعقلايجوزلا

................هوالدلالةالسند:جهتينمنالدليليتطرقالظن

....أحمدوخالفالاكثرعندالامرنفسفيجائزالظنيينالدليلينتعادل

لكن،الامرنفسفيبينهماتعارضلاوالسنةالكتابأن:التحقيق

823

582

583

583

584

584

585

586

586

586

587

587

588

588

958

958

958

958



.....................000005،فقطالظاهربحسب

...هحالاتئلاثفلذلكالمسالةفيقولانالمجتهدعنرويإذا

..........بهاللعملليسالفقهكتبفيالضعيفةالاقوالذكر

..ـ...........الفقهكتبفيالضعيفةالاقوالذكرفوائدمن

..............ئلاثةبشروطالضعيفبالقولالعمليجوز

..05إطلاقهعلىليس،سالمااللهلقيعالماقلدمن:بعضهمقول

...ـ........مردودالمشهوربغيرالمقلدحكمأنالمالكيةعند

.............المجتهد؟أوالامامقولعلىالتخريجمامعنى

........0000000055الامامإلىالمخرجالقولينسبهل

ل!مانصينوجود-المجتهدأصحاباقوالأي-الطرقوجودمنشا

................................الترجيحمعنى

................بقطعيإلاالباقلانيعندالترجيحيكونلا

..................واجبالمتقابلينالدليلينبينالجمع

.........................00055كثيرةالجمعاوجه

.......الترجيحإلىيصاربلالجمعيجبلابانهالقولتضعيف

...........غيرهما؟منالدليلويطلبالدليلانيتساقطمتى

.......لعمل؟1الماواحدوقتفيالشارعمنالدليلانوردإذا

أربعةذلكففيالامرنفسفيالدليلينتعادلالمجتهدظنإذا
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....0500000555555000500005555لأقوا

!فمتاهخروالقطعي،وظنيقطعينقلياندليلانتقابلإذا

...،....".......ـ.......ـ.55الظنيينسخ

.......55القطعيفالمعتبر،المتقدمجهلإذاأما

..........000000الراويحالباعتبارالترجيح

....55500055مقابلهعلىمرجحالسندفيالعلو

..50.ـ.ـ5هالحافظعلىيتهروتقدمالاحفظالراوي

..........مقابلهامنأرجحوالافقهالفقيهرواية

مقابلهاعلىمرجحةبهاالاعلموكذاباللغةالعالمية1رو

............مرجحةلبيان1وبالنحوالعالمرواية

.............،.مقدمةبالورعالمتصفرواية

..000000000005مقدمةوالاضبطالضابطرواية

...................مقدمةالفطنةذيرواية

..000005المبتاععلىمقدمةالاعتقادحسنرواية

التزكية.إلىالمحتاجعلىمقدمةالعدالةمشهوررواية

.000000005لتزكية1وبالعدالةالترجيحفيتفاصيل

.......00000005المرخحاتمنالتدليسعدم

المرخحاتمن
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...............0000000000555العبدعلىالحرية-

.........................تفاصيلوفيه،الحفظ-

........غيرهعلىالنسبمعلومروايةترجيح،النسبعلم-

..قولانالاقربيةمعنىوفي،كي!النبيإلىالصحابةأقربكونه-

.................هالانثىروايةعلىترخحالذكررواية

الاخرىعلىتقدمالمرويالمعنىفيوأوضحهماالروايتينأظهر

..................................المجملة

.............غيرهعلىتقدمتحملهجهةعلمتمنرواية

................يقدمأيهماومتاخرهالاسلاممتقدمخبر

..........غيرهروايةعلىروايتهعلىتقدمروىلماالمباشر

...0000000005اسمانلهمنعلىواحداسملهمنخبريقدم

...............بالمعنىالراويعلىيقدمباللفظالراوي

.....................غيرهعلىيقدمالواقعةصاحب

كذبمنعلىمقدمالفرعيكذبولمالراويعنهروىالذيالشيخ

...مراتبوهوالشيخانخرجهماالسندباعتبارالمرجحاتمن

......................المرويحالباعتبارالترجيح

...............مرجحةالمتعارضينأحدعلىالادلةكثرة
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...0000000000055لفعلهالناقلعلىيقدمع!فهالنبيلقولالناقلخبر

....00000000005الفعلقدموربما،أغلبيالفعلعلىالقولتقديم

.................الفصيحغيرمعارضهعلىيقدمالفصيحالخبر

......ـ.........منهالخالي1علىيقدمزيادةعلىالمشتملالخبر

............غيرهمبلغةمعارضهعلىيقدمقريشبلغةالواردالخبر

...........كذلكليسماعلىمقدمع!فهالنبيبجلالةالمشعرالخبر

....................غيرهعلىيقدمالمشهورةالقصةذاالخبر

.........سببفيهيذكرلمالذيعلىمقدمالسببفيهالمذكورالخبر

...........0005غيرهعلىمقدمحجابغيرمنسمعالذيالراوي

...................بعدهلانهالمكيعلىمرجحالمدنيالخبر

الحكمأفادماعلىمقدممعاوالحكمالعلةجمعالذيالخبر

الحكمفيهذكرلذي1علىمقدمالحكمعلىالعلةذكرفيهقدمالذيالخبر

...................منهالخاليعلىمقدمتوكيدفيهالذيالخبر

......ذلكمنالخاليعلىمقدموتهديدتخويفعلىالمشتملالخبر

................خاصسببفيوردماعلىمقدمالمطلقالعام

..النفيسياقفينكرةهوالذيالعامعلىمقدمشرطاداةهوالذيالعام
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العامأدواتمنغيرهعلىمقدمالنفيسياقفينكرةهوالذيالعام

وما()منهوالذيالعامعلىمقدممعرهفجمعهوالذيالعام

0000000000000000000000000000000الاستفهاميتان

.ـ.......هء.هالمفردالجنساسمعلىمقدمالسابقالعام

...؟يقدمأيهمادخلهوالذيالتخصيصيدخلهلمالذيالعام

.000تخصيصاالاكثرمعتخصيصاالأقلفيالخلافويجري

.......000055بالاشارةالدالعلىمقدمبالاقتضاءالدال

0000055بالمفهومدلماعلىمقدمالاشارةوبالايماءدلما

.........0.ـ0المخالفةمفهومعلىمقدمالموافقةمفهوم

.0000000000000000000555المدلولباعتبارالترجيح

.......لهالمقررالخبرعلىمقدمالأصاهعنالناقلالخبر

000.ـ5...........النافيالخبرعلىمقدمالمثبتالخبر

الأمرعلىالدالالخبرعلىمقدمالتحريمنهيعلىالدالالخبر

....0000،0000000000000000555للوجوبالمراد

............هالاباحةعلىمقدمالأمرعلىالدالالخبر

.....الأمروعلىالنهيعلىمقدمللتكليفالمتضمنالخبر

.....0000أقوالثلائةالاباحةوخبرالحظرخبرتعارضفي

.....الندبعلىالدالعلىمقدمالوجوبعلىالدالالخبر
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........الحدعلىالدالعلىمقدمالحدنفيعلىالدالالخبر

...ـه55علتهتعلملاالذيالتعبديعلىمقدمالعلةالمعلومالخبر

.5005.ـ0التكليفخطابعلىمقدمالوضعخبرعلىالدالالخبر

الإجماعاتترجيح

............ـ...0550000000النصعلىيرجحالاجماع

......ـه........التابعينإجماععلىالصحابةإجماعيرجح

.......ينقرضلمالذيعلىمقدمعصرهانقرضالذيالاجماع

يوافقولمالذيعلىمقدمالمجتهدينالعوامفيهوافقالذيالاجماع

.......0005555.ـ0.....00000والحدودالأقيسةترجيح

.000000050005الأصلحكمالمئبتالدليلبقوةالقياسيرجح

000050000005ومثاله،القياسسننعلىبكونهالقياسيرجح

...هبهمقطوعاالأصلفيالعلةوجودبكونالقياسينأحديرجح

.000000،0055.ـ500050المسلكبقوةالقياسينبينالترجيح

.0055ومثالهلهالمخضصةعلىأصلهاتخصصلمالتيالعلةتقدم

...........غيرهعلىمنعكسةمطردةعلتهالذيالقياسيقدم

.......000005005المستنبطةعلىمرجحةالمنصوصةالعلة

أصلمنعلتهالذيعلىأصلينمنمأخوذةعلتهالذيالقياسيقدم

.....ـ.000000000055000005.ـ0005555ومثاله،واحد
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00000000633فروعاأكثرإحداهماكانتإذاالمتعديتينالعلتينفياختلفوا

0000633احتمالافيهايكثرالتيعلىمقدمةالعدماحتمالفيهايقلالتيالعلة

0000000000000634حكميةعلتهالذيعلىمقدمذاتيةعلتهالذيالقياس

000000000000000000500634القاصرةالعلةعلىمقدمةالمتعديةالعلة

ومثلوا،تقتضيهلاالتيعلىالاحتيآطتقتضيالتيالعلةتقدم

635-0000000.0.00.00000000000.0000000.00634بمثالين

التيالعلةعلىمقدمةمعللأصلهاحكمأنعلىاتفقالتيالعلة

00000000000000000000000000635أصلهاحكمتعليلفياختلف

وشرعئا،عرفئايكونوقدحقيقئايكونقدبهالمعللالوصف

636-00635..00.0000.00.000000.0000الترتيببحسبفيقدم

000000000000000000000000000000000005636الحدودلرجيح

0000000000000000000000000636الواضحعلىالأوضحالحديقدم

00000000000000000000000636الصريحغيرعلىالصريحالحديقدم

00000000000000000000636منهأخصحدعلىنفعاالأعمالحديقدم

637-0000000636وشرحه،لهالموافقغيرعلىيقدمللنقلالموافقالحد

00000000000000000000000000637وسببه،الرسمعلىمقدمالحد

000000000000000638فاعتبرهاالكتابهذافيمتفرقةتراجيحذكرتقدم

00000638المظنةقوةعلىغالباتدوررحاهاوقطب،تنحصرلاالمرجحات

083



00000000000000000000000000000046الفروعفيالاجتهادكتاب

00000000000000000000000000000000000046الاجمهادلعريف

المجتهد:شروط

064

0000000000000000000000000000046لشرع1بمقاصد]لمعرفةشدة

...............الاجتهادهلمنيعدهلالقياسبإنكارعرفمن

بالدليلبالتمسكمكلفبأنهعارفايكونأنالمجتهدشروطمن

........................................العقلي

........والمنطقوالصرفبالنحوعارفايكوننالمجتهدفييشترط

.........لاحاديث1والمصحفمنالاحكامبمواضحعارفايكونأن

...00000055العلوممنمضىماكلفيالوسطىالرتبةيبلغأنيشترط

.........00000005والآحادتر1المتوالخبربشروطعارفايكونأن

641

641

642

642

643

643

0000000000000446لضعيف1والصحيحالحديثبشروطعارفايكونأن

000000000000000000000000446والمنسوخبالناسخعارفايكونأن

0000000000000446لاحاديث1والاياتفيالنزولباسبابعارفايكونأن

645-0000.00000000000464والصحابةة1الروباحوالعارفايكونأن

.........الائمةبتقليديكتفىالصحابةحوالوالاجماعاتمعرفةفي

...........الكلاموعلمبالفروععالمغيرالمجتهديكونأنيجوز

............لعدالة1ولاالذكورةولاالحريةالمجتهدفييشترطلا
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645
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00000000000500000646المطلقالمجتهدهوشروطهالمتقدمةالمجتهد

0000000000647.ـ0فتياومجتهد،مذهبمجتهد:قسمانالمقيدالمجتهد

000000000000000000647.ـ0....وشروطه،المقيدالمجتهدتعريف

550000648.ـ000000000ء.00،000،00000005الفتيامجتهدتعريف

0000000648.ـ.ـ0...55005"الفتيامجتهدمنرتبةأعلىالمذهبمجتهد

المجتهدينالعلماءعننقلبمايفتيأنلهيجوزبالاصولالجاهل

0000000000000648.ـ5......مستوفىنقلهكانإذاالمذهبأهلمن

05964.ـ000000000بأنواعهالاجتهادتجزوجوازالاكئرعليهالذيالصحبح

نصالافيمو!النبياجتهادجوازفيالخلافالاصوليينمتقدميعننقل

500000000505500500000000555964؟بهالقولعلىوقعوهل،فيه

516-0050550065مذاهبوقوعهففييالنبياجتهادبجوازالقولعلى

5000000000000000651الخطا؟منهيقعأنيجوزهليالنبياجتهدإذا

652-05000000000000651؟عصرهفيو!النبيغيراجتهاديجوزهل

0050000000000000000652واحدالعقلياتفيالمختلفينمنالمصب

000،50000653واحدالفروعفيالمجتهدينمنالمصيبأنعلىالجمهور

غيرلكنهفيهاالاجتهادحصولقبلمعئنالواقعةفياللهحكم

00000005000000000000005555000000000000653.لنامعلوم

0000000000050653.للمجتهدببينهماالمعيهنالحكملذلكيكونأنلابد
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فيالوسعلبذلهالاجتهادثوابلهيئبتالصوابالمجتهدأخطأإذا

..050000000000000000000000000005الحقطلب

المخطئبخلافالعقلياتفيالمخطئتأثيمفيسؤال

654-00.ـ0550.ـ5........ـه...........5555الفروع."

-655.ـ......00005وتعليله،مصيبمجتهدكلإن:قالمنقول

حنيفةأبيصاحبيعندلخطأ1والجمهورعندالخطأبينالفرق

-500000000000000000000000000000656.ـ5سريجوابن

..............قاطعدليلكانإذاواحدالفروعمسائلفيالمصيب

....000000000000000000000000005قاطغاالدليليكونمتى

..ـ.ـ.5.ـ5...ـ.........اثمالمسألةفينظرهفيالمجتهدقصرمتى

مطلقامجتهداكانسواءالخلافيرفعلانهينقضلاالمجتهدحكم

..50000000قاعدةأوإجماعاأونضايخالفلممامحلهالسابقالقول

00005000000000000000550055المذكورةالمخالفاتعلىأمثلة

..00غيرهوقلدجتهاده1ورأيهعنخرجانهظهر1إذالمجتهدحكمينقض

..0000000000000000050000جلياقياساخالفإذاايضاوينقض

عنيعدللالانهينقضمذهبهمنالمشهوربغيرالمقلدحكم

-00000000000000000000000.066فاسدلغرضإلاالمشهور

833

654

655

656

657

657

657

658

658

658

965

066

066

661



0000661شروطلذلكلكن،المشهورعلىيقدمالعملبهجرىإذاالضعيف

عدلواوترجيحاتتصحيحاتلهمالمذهبأهلمنالمتأخرون

00000000000000000000000661راجحةلمصلحةالمشهورعنفيها

فقدمسألةفيإمامهنصعدمإذاالأصولبعلمالعارفالمقلد

00000000000000000000000662أقوالثلاثةعلىالمالكيةفيهاختلف

قيووجدهمذهبهفينصايجدلاالمالكيفيالمالكيةاختلف

...............................الشافعىمذهب

..........يضمنلاذلكعنرجحثمبفتواهشيئاأتلفإذاالمجتهد

فياختلفبنفسهالتنفيذيتولولممقلداكانإذابفتواهشيئاالمتلف

663

663

664

بواحدشيئاتلفوالفتوىأوللقضاءمنتصباكانإذاالمجتهدغير

0000000000000000000000000000664؟يضمنهلرجعثممنهما

0000000000000000000000000000000665الفروعفيالتقليدفصل

0000000000000000000000000000000665واصطلاحالغةالتقليد

عنالمقيدعجزإذا،مطلقامجتهداليسمنكليلزمالتقليد

666-000000665..00.0000000.00000المسألةتلكفيالاجتهاد

000000000000000666الاجتهادرتبةبلغلمنالفروعفييجوزلاالتقليد

667-00.0.000666...00.0000..0000.حالاتفييجوز:وقيل
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الدين:خصالثلاثيجمعحتىبفتواهالعمليحرمالمفتي

.........0000000000000000000005والورعوالعلم

بذلكبالعلميكفيوهل،بذلكيتصفلممنيستفتىأنيجوزلا

.....................؟الشهرةمجردأوالظنأوالقطع

إلىالرفعشأنهاالتيالخصوماتفيالافتاءيجوزهل

..................................؟القاضي

حكمالتيالحادئةحكمفيالنظرتجديدالمجتهدعلىيجبهل

......................؟أخرىمرةعنهاسئل1إذفيها

مسألةلهعرضتإذاأخرىمرةالمجتهدسؤالعليهيجبهلالعامي

..............................فيها؟استفتىقد

...بينهاالعامييخيرأنفللعالممتساويةأقوالالمسألةفيكانإذا

الدينفيالاستواءمعالعلمفيالمجتهدينبينالتفاوتوقعإذا

........................؟العامييأخذفبمنوالورع

..........الاورعقدمالورعفيوتفاوتا،العلمفياستوياإذا

..بعدهمومنمالكصحابفيهااختلفمسألةفيالتخئرللعامي

الفاضلوجودمعوالعلمالدينفيلمفضول1يقلدأنللعامييجوز

الجنةإلىبهايتوصلطريقالمجتهدينمذاهبمنمذهبكل

.................................ذلكودليل

835

0000667

0000668

668966-

0000966

كان

067-671

0000671

0000671

0000672

0000672

0000672

0000673



00500000000000000674السلامعليهماوسليمانداودبقصةالاستدلال

يجب:وقالوا،الفاضلوجودمعالمفضولتقليدمنعمنالعلمأهلمن

675-0000674والدينالعلمفيراجحمجتهدإمامعنالبحثالعاميعلى

676-00000000675المذاهبمنغيرهعلى"مالك"مذهبالناظمترجيح

كتببيعوفيالميتالمجتهدتقليدفيواقعاكانالذيالخلاف

0000000000000000000677.ـ0....الاز!انهذهفيالانمنفيالفقه

ويجب،بهأفتىفيمامأخذهعنالعالمسؤالللمستفتييجوز

0050000005000000000000000678ءلارشادهذلكبيانالعالمعلى

050678الناسأيديفيعماويكتفيالدنياإلىالنظريطرحأنللمفتييستحب

يقوممقيدأومظلقمجتهدعنالزمانخلوالارضفييقعلم

0005500005000000000000000967السنةوينصرالخلقعلىبالحجة

نأويمكن،عقلاجائزالقواعدتزلزلقبلمجتهدعنالزمانخلو

0000000000000000000000000500000000000086شرعايجوز

إلىعنهالرجوعلهيجوزلامسألةفيمجتهدبقولالعاميعملإذا

0000000500000000000000000000068.ـ.ـ0..مثلهافيغيرهقول

0000000000681؟معينمجتهدبفتوىيعمللمذاالعملالعامييلزمحتى

فيغيرهيقلدأنلهيجوز،مسألةفيمجئهداقلدإذاالعامي

682-00000000005055505000،00000000000681أخرىمسألة
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غيرهيقلدأنلهيجوزهل،معينمذهبالتزامبوجوبالقولعلى

.ـ.0000000005أقوالثلاثةفيه؟مذهبهعلىبقائهمعالمسائلبعضفي

...........ـ..........شروطبثلاثةالجوازقئدذلكأجازمن

،العلماءمنكثيرفعلهلانه،جائزآخرإلىمذهبمنالانتقالحكم

.00000000000000000000055550000000.بعضهمتسميةمع

-684.ـ.....الشرعيجيزهصحيحلغرضيكونأنالجوازفييشترط

.ـ.....00000005.ـ0.....مذمومفانهشرعيغيرلغرضانتقلمن

-005685.ـ0.الانتقاللهجازفاسدولاصحيحغرضلهيكنلمومن

عنباعهقصرلمنواحدمذهبالتزاموجوبالعلماءبعضذكر

...............القوللهذاالمؤلفوتضعيف،المطلقالاجتهاد

الاربعةالمذاهباتباعوجوبعلىالاجماعوقوعالناظمذكر

................لهالمؤلفومخالفة،ذلكوسب،غيرهادون

بلادفيحنيفةوأبوالمغربفيمالكمذهباتباعإنالناظمقول

-500000000000000687.ـ0000550000000055متعينالروم

......55ء5المنتظرالمهديمجيءحتىمستمرالاربعةالمذاهباتباع

-00000000688نظمهفيمنهاواستفادالناظماعتمدهاالتيذكرالكتب

..........ـ...الخاتمة

.0000000000000000000000000000500055الكتابفهارس
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682

683

684

685

685

686

686

687

688

688

968

968



......الكريمةالاياتفهرس

.....والاثارالاحاديثفهرس

..000000005الاعلامقهرس

...........الكتبفهرس

...........الاشعارفهرس

..........المراجعفهرس

..التفصيليالموضوعاتفهرس

838

396

715

727

745

974

754

771
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